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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

«Έγκριση  των  Σχεδίων  Συμβάσεων  Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης μεταξύ του

Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 
Ελληνικής Δημοκρατίαs και της Τράπεζας της Ελλάδος, του 
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις 
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της 
εθνικής οικονομίας» 

Α. Γενική παρουσίαση        

Εθνικό χρέος της Κυβέρνησης είναι η διασφάλιση της θέσης της 
χώρας μέσα στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι 
η  ιστορική  ευθύνη  της  Κυβέρνησης,  ευθύνη  προς  την  οποία 
ανταποκρίνεται  αταλάντευτα  με  αποκλειστικό  γνώμονα  το 
συμφέρον του Ελληνικού Λαού.  

Μέσα  στη  δίνη  της  πιο  σοβαρής  οικονομικής  κρίσης  που 
αντιμετώπισε  η  Χώρα  στην  πρόσφατη  ιστορία  της,  αποτελεί 
πρόκληση  επιβίωσης  να  διασφαλιστούν  σήμερα  οι  όροι  και  οι 
προϋποθέσεις  που  θα  επιτρέψουν  στο   άμεσο  μέλλον  να 
ανακτήσει η Χώρα τη δημοσιονομική της ισορροπία, να αποκτήσει 
πρωτογενή πλεονάσματα και να είναι σε θέση να μετέχει ισότιμα 
και  με  ισχυρό  λόγο  στις  σχέσεις  με  τους  εταίρους  της  στην 
Ευρωζώνη, στην  Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς συνομιλητές 
της. 

Για  να  μετατραπεί  η  κρίση  σε  ευκαιρία,  είναι  ανάγκη  να 
συνειδητοποιηθεί  από  όλες  τις  πολιτικές,  κοινωνικές  και 
οικονομικές δυνάμεις της Χώρας, ότι το στοίχημα της υπέρβασης 
αυτής της κρίσης συνδέεται άρρηκτα με την αυστηρή τήρηση όλων 
των  δεσμεύσεων  που  αναλαμβάνει  η  Χώρα  στο  πλαίσιο  της 
απαιτούμενης  δημοσιονομικής  προσαρμογής  αλλά  και  τη 
συλλογική  προσπάθεια  για  σύνθεση  από  όλες  τις  πολιτικές 
κοινωνικές  και  οικονομικές  δυνάμεις  αναπτυξιακού  ορίζοντα  ο 
οποίος  θα  βασίζεται  στην  ανταγωνιστικότητα,  τα  συγκριτικά 
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πλεονεκτήματα της  Χώρας και  τις  δυνατότητες  του  ανθρώπινου 
δυναμικού της και  ιδιαίτερα τις  δυνατότητες και τις δεξιότητες 
των  νέων  ανθρώπων,  μακριά  από  αγκυλώσεις,  συντεχνιακές 
νοοτροπίες και εσωστρέφεια.  

Τα τελευταία τρία χρόνια, η ραγδαία επιδείνωση των δημοσίων 
οικονομικών εκτόξευσε το κόστος δανεισμού της Χώρας σε 
απαγορευτικά επίπεδα, με αποτέλεσμα να  αποκλειστεί από τις 
διεθνείς αγορές, και να διογκωθεί το δημόσιο χρέος σε πολύ υψηλά 
επίπεδα.  

Σταθμοί στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης ήταν: 

-          Η συμφωνία και  υπογραφή στις 3 Μαΐου 2010 του Μνημονίου 
 Συνεννόησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ενεργούσε 
για λογαριασμό των κρατών μελών της Ευρωζώνης και της 
Ελληνικής Δημοκρατίας με τα συστατικά μέρη του, ήτοι: (α) 
Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, (β) 
Μνημόνιο Συνεννόησης στις συγκεκριμένες προϋποθέσεις 
Οικονομικής Πολιτικής και (γ) Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης. Η 
υπογραφή του εν λόγω Μνημονίου αποτελούσε προαπαιτούμενο για 
τη σύναψη της Σύμβασης  Δανειακής Διευκόλυνσης, καθώς και την 
έγκριση της χρηματοδότησης  από το Εκτελεστικό Συμβούλιο του 
Δ.Ν.Τ.     

-          Η Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης ύψους 80.000.000.000 
ευρώ της 8ης Μαΐου 2010 ύψους που συνομολογήθηκε μεταξύ της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδας με τα 
κράτη μέλη της Ευρωζώνης, η οποία προέβλεπε την ενίσχυση της 
σταθερότητας στην Ελλάδα σε διακυβερνητικό πλαίσιο μέσω 
συγκεντρωτικών διμερών δανείων. 

-          Η έγκριση τις 9 Μαΐου 2010 από την Εκτελεστικό Συμβούλιο 
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου της χρηματοδότησης αμέσου 
ετοιμότητας για την Ελλάδα ισοδύναμης με Ειδικά Τραβηκτικά 
Δικαιώματα  26,432,9 εκατομμυρίων. 

-          Η κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2012-2015

Παρά το γεγονός ότι η Χώρα και οι πολίτες της κατέβαλαν 
τεράστια προσπάθεια σταθεροποίησης σε εξαιρετικά σύντομο 
χρονικό διάστημα, η  προσπάθεια εξυγίανσης των δημόσιων 
οικονομικών και μείωσης του ελλείμματος προσέκρουσε στην 
επιδείνωση της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, η οποία 
ταλανίζει τη Χώρα, μειώνοντας τα έσοδα σε σχέση με τα εκάστοτε 
προσδοκώμενα και αυξάνοντας το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του 
ΑΕΠ. 

Συγκεκριμένα, το δημόσιο χρέος ανήλθε στα 299 δις ευρώ το 2009, 
ή 129.3% του ΑΕΠ, αυξήθηκε στα  329 δις ευρώ το 2010, ή 144,9% 
του ΑΕΠ, ενώ το 2011, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, 
σημειώνει περαιτέρω επιδείνωση, φτάνοντας τα  368 δις 
υπερβαίνοντας το 169% του ΑΕΠ.  Το μεγαλύτερο ποσοστό του 



χρέους λήγει εντός των αμέσως επομένων ετών, γεγονός που 
καθιστά τις άμεσες ταμειακές ανάγκες του Δημοσίου επιτακτικές 
και ζήτημα ζωτικής σημασίας για την εθνική οικονομία.  

Οι δυσοίωνες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας 
αποτυπώνονται εμφανώς στις αγοραίες τιμές τίτλων εκδοθέντων ή 
εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο. Αυτές οι ιστορικά 
πρωτόγνωρα χαμηλές τιμές αντικατοπτρίζουν την εκτίμηση των 
επενδυτών ότι η πλήρης εξυπηρέτηση του χρέους στο σύνολό του, 
από το Ελληνικό Δημόσιο, μπορεί να καταστεί αδύνατη.

Η δυναμική του χρέους, η οποία αναπτύσσεται σε περιβάλλον 
αρνητικών ρυθμών μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας για 
τέταρτη συνεχή χρονιά το 2012, και σε περιβάλλον παγκόσμιας 
οικονομικής ανασφάλειας, επιβάλλει τη λήψη άμεσων μέτρων προς 
την κατεύθυνση της ελάφρυνσής του.  

Συγκεκριμένα, επιβάλλεται μια ουσιαστική αναδιάταξη του 
δημόσιου χρέους για να καταστεί το δημόσιο χρέος βιώσιμο τόσο 
βραχυπρόθεσμά όσο και μακροπρόθεσμα.  Η έλλειψη μιας τέτοιας 
αναδιάταξης θα είχε απρόβλεπτες συνέπειες για την ελληνική 
οικονομία και τον ελληνικό λαό, τους πιστωτές και το ευρύτερο 
διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα. Στην περίπτωση που η Χώρα 
αδυνατούσε να συνεχίσει τις πληρωμές, οι πιστωτές θα έχαναν 
σχεδόν το συνολικό μέρος, αν όχι όλη την αξία των επενδύσεών 
τους, γεγονός που θα απαιτούσε την άμεση στήριξη ορισμένων 
πιστωτών από τις εθνικές κυβερνήσεις. Η μετάδοση των 
συνεπειών θα επιδείνωνε την κρίση χρέους σε άλλα δημοσιονομικά 
αδύναμα κράτη της Ευρωζώνης.  Οι δυσμενείς συνέπειες θα ήταν 
απρόβλεπτες για την ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. 

Σε δυο συνεχόμενες Συνόδους Κορυφής, στις 11 και στις 25 
Μαρτίου 2011, και στη συνέχεια, με ad hoc απόφαση για την 
Ελλάδα, στις Συνόδους Κορυφής της 21ης Ιουλίου και της 26ης 

Οκτωβρίου 2011, η Ευρωζώνη κάλεσε τους ιδιώτες επενδυτές να 
συμβάλουν και αυτοί στην επίλυση του προβλήματος βιωσιμότητας 
του χρέους της Ελλάδας, εκ παραλλήλου με τους φορολογούμενους 
της Χώρας, οι οποίοι θα καλούνταν να αναδεχθούν το μεγαλύτερο 
κόστος μέσω της εντεινόμενης προσπάθειας προσαρμογής της 
χώρας τους, και με συνεισφορά των δημοσιονομικά υγιών κρατών 
της Ευρωζώνης. 

Επί της αρχής αυτής της τριμερούς χρηματοδότησης του 
προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής ενός κράτους μέλους 
της Ευρωζώνης, η οποία αδυνατεί να προσφύγει στις αγορές για να 
χρηματοδοτηθεί με τρόπο βιώσιμο, υιοθετήθηκε η προσέγγιση για 
την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους στη Σύνοδο Κορυφής της 
26ης Οκτωβρίου 2011 σε συνέχεια της δήλωσης της 21ης Ιουλίου 
2011 από τους επικεφαλείς των κρατών μελών της ευρωζώνης και 
των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της οποίας 
συστάθηκε στις 7 Ιουνίου 2011 το «Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας»  (Ε.Τ.Χ.Σ.) “European Financial 



Stability Facility” (EFSF), με σκοπό την εξασφάλιση σταθερότητας 
στα κράτη μέλη της Ευρωζώνης. 

Tο ΕΤΧΣ μπορεί να παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση με τις 
ακόλουθες μορφές: 

-           «Συμβάσεις Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης» “Financial 
Assistance Facility Agreement”, 

-           με τη μορφή εκταμίευσης δανείων σύμφωνα με ένα πρόγραμμα, 

-           προληπτικές διευκολύνσεις, 

-           διευκολύνσεις για τη χρηματοδότηση της ανακεφαλαιοποίησης 
 πιστωτικών ιδρυμάτων κράτους μέλους της Ευρωζώνης (μέσω 
δανείων στις κυβερνήσεις αυτών των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένων χωρών εκτός προγράμματος), 

-           διευκολύνσεις για την αγορά ομολόγων στις δευτερογενείς 
αγορές επί τη βάσει ανάλυσης της ΕΚΤ, που αναγνωρίζει την 
ύπαρξη εξαιρετικών συνθηκών και κινδύνων της 
χρηματοπιστωτικής αγοράς που απειλούν την οικονομική 
σταθερότητα ή 

-        διευκολύνσεις για την αγορά ομολόγων στην πρωτογενή αγορά. 

Σύμφωνα με τη δήλωση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων 
της Ευρωζώνης και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης 

Ιουλίου και 26ης Οκτωβρίου 2011, το ΕΤΧΣ θα χρησιμοποιηθεί ως 
φορέας  χρηματοδότησης  για  μελλοντικές  εκταμιεύσεις  από  την 
Ελλάδα υπό την χρηματοδοτική ενίσχυση των κρατών μελών της 
Ευρωζώνης.

Για  το  λόγο  αυτό  προβλέπεται  η  υπογραφή  του  Μνημονίου 
Συνεννόησης    μεταξύ  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής,  της  Ελλάδας 
και  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος,  πριν  από  την  υπογραφή  των 
συμβάσεων χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, τα σχέδια των οποίων 
προτείνεται να εγκριθούν με το παρόν σχέδιο νόμου. Στο Μνημόνιο 
Συνεννόησης  περιλαμβάνονται  αναλυτικά  οι  όροι  και  οι 
προϋποθέσεις  που αποτελούν προαπαιτούμενο για την υπογραφή 
και θέση σε ισχύ των συμβάσεων χρηματοδοτικής διευκόλυνσης.  
Συγκεκριμένα  το  Μνημόνιο  Συνεννόησης  αποτελείται  από  τα 
ακόλουθα μέρη: (α) Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής 
Πολιτικής,  (β)  Μνημόνιο  Συνεννόησης  στις  συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις  Οικονομικής  Πολιτικής  και  (γ)  Τεχνικό  Μνημόνιο 
Συνεννόησης. 

Το  Μνημόνιο  Συνεννόησης  αποτελεί  ξεχωριστό  και 
συμπληρωματικό έγγραφο προς το αρχικό Μνημόνιο Συνεννόησης 
που  υπεγράφη  στις  3  Μαΐου  2010,  όπως  έχει  πρόσφατα 
αναθεωρηθεί  από  το  συμπληρωματικό  Μνημόνιο  Συνεννόησης 
(Πέμπτο  Παράρτημα)  της  6ης  Δεκεμβρίου  2011,  μεταξύ  της 
Ευρωπαϊκής  Επιτροπής,  της  Ελλάδας  και  της  Τράπεζας  της 
Ελλάδος. 



Η διαθεσιμότητα  των Συμβάσεων Χρηματοδοτικής  Διευκόλυνσης 
συναρτάται  με την  εφαρμογή από την Ελλάδα  των μέτρων που 
περιλαμβάνονται  στο  Μνημόνιο  Συνεννόησης,  σύμφωνα με  τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτές. 

Το  νέο  οικονομικό  πρόγραμμα  που  συμφωνήσαμε  με  τους 
ευρωπαίους εταίρους μας και το ΔΝΤ επικαιροποιεί και τροποποιεί 
το αρχικό πρόγραμμα που είχε υιοθετηθεί τον Μάιο του 2010, όπως 
αυτό αναθεωρήθηκε περιοδικά έκτοτε, ανάλογα με την πορεία της 
ελληνικής  οικονομίας  και  τη  δυναμική του  χρέους  μας.  Όλα τα 
εξαιρετικού χαρακτήρα μέτρα που λαμβάνει η χώρα στο πλαίσιο 
αυτό ενσωματώνονται σε αποφάσεις του Συμβουλίου της Ε.Ε., οι 
οποίες  εκδίδονται  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας  υπερβολικού 
ελλείμματος  της  Ε.Ε.,  διαδικασία  στην  οποία  ενταχθήκαμε  τον 
Απρίλιο του 2009. Οι αποφάσεις αυτές του Συμβουλίου της Ε.Ε., 
καθόσον μας αφορά, βρίσκουν διπλό έρεισμα στη Συνθήκη για τη 
Λειτουργία της Ε.Ε. (ΣΛΕΕ): 

• Αφενός στο άρθρο 126 παρ. 9 της ΣΛΕΕ, που αφορά σε μέτρα 
που  καλείται  να  λάβει  η  χώρα  μας  στο  πλαίσιο  της 
διαδικασίας μείωσης του υπερβολικού ελλείμματός της, όπως 
και κάθε άλλη χώρα της ΕΕ, ανεξάρτητα αν είναι και χώρα 
της Ευρωζώνης ή όχι.

• Αφετέρου  στο  άρθρο  136  παράγραφος  1  στοιχείο  α)  της 
ΣΛΕΕ,  που  προβλέπει  τη  δυνατότητα  θέσπισης  ειδικών 
μέτρων  μόνο  για  τα  κράτη  μέλη  με  νόμισμα  το  ευρώ, 
προκειμένου να ενισχυθεί ο συντονισμός και η εποπτεία της 
δημοσιονομικής τους πειθαρχίας.

Η  αρχική  απόφαση  2010/320  του  Συμβουλίου  της  ΕΕ  της  10ης 
Μαΐου 2010 ενσωμάτωσε τα μέτρα του πρώτου Μνημονίου, όπως 
αυτά υιοθετήθηκαν στην Ελλάδα με το ν. 3845/2010. Η απόφαση 
αυτή προσέδωσε την απαιτούμενη ενωσιακή νομιμότητα στα μέτρα 
αυτά και την θωράκισε διπλά, επειδή η λήψη τους ήταν απαραίτητη 
τόσο  για  την  μείωση  του  δημοσιονομικού  ελλείμματος  (που 
συνιστά υποχρέωση όλων των κρατών μελών της ΕΕ), όσο και για 
την  προάσπιση  της  σταθερότητας  της  Ευρωζώνης  (που  συνιστά 
υποχρέωση όλων των κρατών με νόμισμα το Ευρώ). 

Έκτοτε, η απόφαση 2010/320 του Συμβουλίου τροποποιήθηκε τρεις 
φορές με τις ακόλουθες αποφάσεις:

•         Απόφαση 2010/486 του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 7 Σεπτεμβρίου 
2010.

•         Απόφαση 2011/57 του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 20ης Δεκεμβρίου 
2010.

•         Απόφαση 2011/257 του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 7ης Μαρτίου 
2011.

Στις 12 Ιουλίου 2011 καταργήθηκε η απόφαση 2010/320, που μέχρι 
τότε  είχε  υποστεί  τις  παραπάνω  τροποποιήσεις,  και 
αντικαταστάθηκε από την απόφαση 2011/734 του Συμβουλίου της 



Ε.Ε., η οποία με τη σειρά της τροποποιήθηκε στη συνέχεια με την 
απόφαση 2011/791 του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011. 

Συμπερασματικά,  οι  αποφάσεις  του  Συμβουλίου  της  Ε.Ε.,  που 
προσδίδουν ενωσιακή νομιμότητα στα μέτρα που λαμβάνει η χώρα 
μας  στο  πλαίσιο  της  δημοσιονομικής  προσαρμογής  της, 
τροποποιούνται  και  επικαιροποιούνται  κατόπιν  της  αξιολόγησης 
της  πορείας  εφαρμογής  του  προγράμματός  μας  από  την  Τρόικα 
ενόψει  της  εκταμίευσης  κάθε  νέας  δόσης  από  το  πρόγραμμα 
χρηματοδότησης της οικονομίας μας.

Κατά συνέπεια, και τα νέα μέτρα που η Κυβέρνηση συμφώνησε να 
ληφθούν με τους εταίρους μας και το ΔΝΤ, στο πλαίσιο του νέου 
οικονομικού  προγράμματος  της  χώρας,  το  οποίο  θα 
χρηματοδοτηθεί  με  το  ποσό  των  130  δισ.  Ευρώ  περίπου,  θα 
ενσωματωθούν σε νέα απόφαση του Συμβουλίου της Ε.Ε., η οποία 
θα εκδοθεί στη βάση ακριβώς των άρθρων 126 παρ. 9 και 136 παρ. 
1 α) της ΣΛΕΕ, καθιστώντας την νομιμότητα των μέτρων αυτών 
αδιαμφισβήτητη από την άποψη του ευρωπαϊκού δικαίου.

Η χώρα μας πρέπει να συμμορφωθεί προς τις διεθνείς υποχρεώσεις 
της έναντι της Ε.Ε., της Ζώνης του Ευρώ, αλλά και των εταίρων 
της  που  την  στηρίζουν  για  να  υλοποιήσει  το  πρόγραμμα  της 
δημοσιονομικής της προσαρμογής. Είμαστε, λοιπόν, υποχρεωμένοι 
να  ενσωματώσουμε  στο  δίκαιό  μας  τις  ειδικές  δεσμεύσεις  που 
αναλαμβάνουμε  στο  πλαίσιο  των  άρθρων 126.9  και  136.1α  της 
ΣΛΕΕ. 

Στο  πλαίσιο  αναδιάταξης  του  ελληνικού  χρέους  και 
αντικατάστασης  των  Ομολόγων  Ελληνικού  Δημοσίου  με  νέους 
τίτλους,  εκτός  από  τις  χρηματοδοτικές  διευκολύνσεις  που 
απαιτείται  να  παρασχεθούν  από  το  ΕΤΧΣ,  είναι  ανάγκη  να 
διαμορφωθεί  το  αναγκαίο  θεσμικό  πλαίσιο,  προκειμένου  το 
σχετικό εγχείρημα να ολοκληρωθεί με ασφάλεια και επιτυχία. 

Τέλος,  σημαντικό  θέμα  που  περιλαμβάνεται  στο  παρόν  σχέδιο 
νόμου είναι η πρόβλεψη για παροχή εξουσιοδότησης προκειμένου 
να  συσταθεί  ανώνυμη  εταιρεία  αποκλειστικού  σκοπού  με  την 
επωνυμία  «Ταμείο  Στήριξης  Ασφαλιστικού  Συστήματος  Α.Ε.» 
(Ταμείο),  με  αποκλειστικό  σκοπό  την   αξιοποίηση  των 
περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου ή 
νομικών  προσώπων  δημοσίου  δικαίου  που  μεταβιβάζονται  στο 
Ταμείο, για την οικονομική στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος 
της χώρας.

Β. Ειδικότερα επί των άρθρων του σχεδίου νόμου

Επί του άρθρου 1 

Με την  υποπαράγραφο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 
του  σχεδίου  νόμου  προτείνεται  η  έγκριση  του  Σχεδίου  της 



Σύμβασης  Χρηματοδοτικής  Διευκόλυνσης  (η  «Σύμβαση 
Διευκόλυνσης  για  τη  Διαχείριση  Υποχρεώσεων  Συμμετοχής  του 
Ιδιωτικού  Τομέα  (ΣΙΤ)»)  για  τη  χρηματοδοτική  ενίσχυση  ύψους 
μέχρι  Ευρώ  30.000.000.000,  προκειμένου  να  επιτρέψει  στην 
Ελλάδα να χρηματοδοτήσει, εν μέρει, την Εθελοντική Συναλλαγή 
Διαχείρισης  Υποχρεώσεων,  δηλαδή  τη  διαχείριση  των 
υποχρεώσεων  που  απορρέουν  από  την  εθελούσια  ανταλλαγή 
ομολόγων που θα συναφθεί  μεταξύ της  Ελλάδας και  ορισμένων 
επενδυτών του ιδιωτικού τομέα, όπως περιγράφεται στη δήλωση 
της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου 2011. 

Σκοπός  της  Σύμβασης  αυτής  είναι  το  ΕΤΧΣ  να  παρέχει  στην 
Ελλάδα  χρηματοδοτική  ενίσχυση,  υπό  τους  όρους  και  τις 
προϋποθέσεις  του  Μνημονίου  Συνεννόησης,  και  της  παρούσας 
Σύμβασης,  μέχρι  του  συνολικού ποσού των 30  δις  ευρώ για να 
χρηματοδοτήσει  η  Ελλάδα το μέρος τίτλων της Ευρωζώνης στο 
πλαίσιο  της  εθελοντικής  συναλλαγής  διαχείρισης  υποχρεώσεων, 
προκειμένου κάθε ένα (1) Ευρώ του ανταλλάγματος της προσφοράς 
να  αποτελείται  κατά  τριάντα  (30)  λεπτά  του  Ευρώ  από  μέρος 
τίτλων ευρωζώνης και κατά εβδομήντα (70) λεπτά του Ευρώ από 
Νέα Ελληνικά Ομόλογα. 

Αυτό σημαίνει ότι με τη συγκεκριμένη χρηματοδοτική ενίσχυση το 
Ελληνικό Δημόσιο χρηματοδοτεί  την  αγορά ομολόγων του ΕΤΧΣ 
που θα δοθούν προς την κάλυψη του [15% ] της ονομαστικής αξίας 
των υφιστάμενων ομολόγων. Το Ελληνικό Δημόσιο θα καλύψει το 
υπόλοιπο  [35%]  της  ονομαστικής  αξίας  των  υφιστάμενων 
ομολόγων με έκδοση νέων τίτλων, ώστε συνολικά οι ομολογιούχοι 
να  ανταλλάξουν  τους  υφιστάμενους  τίτλους  με  νέους  τίτλους 
ονομαστικής αξίας 50%  των υφιστάμενων.    

Η διευκόλυνση αυτή θα είναι διαθέσιμη προς εκταμίευση σε ένα (1) 
ή περισσότερα τμήματα κατά την διάρκεια της περιόδου ισχύος της 
Σύμβασης.  

Με την  υποπαράγραφο β΄ της παραγράφου 1  του άρθρου 1 
προτείνεται η έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχρηματοδότησης 
«Σύμβαση  Συγχρηματοδότησης»  (“Co–Financing  Agreement”) 
μεταξύ  της  Ελληνικής  Δημοκρατίας  ως  επωφελούμενου  κράτους 
μέλους, της ΤτΕ, του Ε.Τ.Χ.Σ., και της  Wilmington Trust (London) 
Limited, ως Εμπιστευματοδόχων των Ομολογιών  και της ΤτΕ ως 
κοινού  φορέα  πληρωμής,  με  σκοπό  να  καθοριστούν  για  την 
εκτέλεση  της  Σύμβασης  Διευκόλυνσης  για  τη  Διαχείριση 
Υποχρεώσεων  Συμμετοχής  του  Ιδιωτικού  Τομέα  (ΣΙΤ/PSI)  ,  το 
οφειλόμενο ποσό,   οι πληρωμές και οι υποχρεώσεις, καθώς και ο 
τρόπος  πληρωμής  μέσω  του  κοινού  φορέα  πληρωμής,  όπως 
ειδικότερα ορίζεται στο Σχέδιο της Σύμβασης. 

Με τη συγκεκριμένη σύμβαση ενισχύεται η χρηματοπιστωτική αξία 
των  νέων  τίτλων  που  θα  εκδοθούν  από  το  Ελληνικό  Δημόσιο 
παρέχοντας  περαιτέρω  διασφαλίσεις  ως  προς  την  αποπληρωμή 
τους. 



Με την  υποπαράγραφο γ΄ της παραγράφου 1 του  άρθρου 1 
προτείνεται η έγκριση της σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης 
(η  «Σύμβαση  Πιστωτικής  Ενίσχυσης  ΕΚΤ»)  ύψους  μέχρι  Ευρώ 
35.000.000.000,  προκειμένου  να  μπορέσει  η  Ελλάδα  να 
χρηματοδοτήσει την προσφορά επαναγοράς, με την οποία η ΕΚΤ, 
ενεργώντας  ως  εκπρόσωπος  της  Ελλάδας,  προσφέρεται  να 
επαναγοράσει  από  εθνικές  κεντρικές  τράπεζες  («ΕθΚΤ»)  του 
Συστήματος  του  Ευρώ ορισμένα κρατικά ομόλογα εκδόσεως της 
Ελλάδας,  τα  οποία  βρίσκονται  στην  κατοχή  των  ΕθΚΤ  ως 
εξασφάλιση για νομισματικές πράξεις ή πράξεις ανοιχτής αγοράς 
με αποδεκτά (επιλέξιμα) τρίτα μέρη. 

Mε τον τρόπο αυτό, θα παρασχεθεί η δυνατότητα στην Ελλάδα να 
χρηματοδοτήσει την απόκτηση των χρεωστικών τίτλων ΕΤΧΣ που 
απαιτούνται  για  το  σκοπό  της  προσφοράς  επαναγοράς.  Η 
χρηματοδοτική  ενίσχυση  θα  πραγματοποιηθεί  μέσω  μιας  μόνο 
εκταμίευσης μέχρι του ποσού των 35 δις Ευρώ που αρχίζει από την 
ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.   

Με την υποπαράγραφο δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 
προτείνεται η έγκριση της σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης 
ύψους Ευρώ 5.700.000.000 του Ε.Τ.Χ.Σ. προς την Ελλάδα (η 
«Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων») με σκοπό να έχει 
τη δυνατότητα η Ελλάδα να διενεργήσει πληρωμές για 
δεδουλευμένους τόκους που απορρέουν από ορισμένα ανεξόφλητα 
κρατικά ομόλογα της Ελλάδος στο πλαίσιο του PSI. Οι πληρωμές 
αυτές πρόκειται να γίνουν πριν την ανταλλαγή κατά το χρόνο και 
στο μέτρο που τα εν λόγω κρατικά ομόλογα ανταλλαγούν με Νέα 
Ελληνικά Ομόλογα. 

Με την περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του 
σχεδίου νόμου εγκρίνεται το Σχέδιο του Μνημονίου Συνεννόησης 
(Memorandum Of Understanding),  το οποίο αποτελείται από τα 
ακόλουθα διακριτά Μνημόνια: 

 το  Μνημόνιο  Οικονομικής  και  Χρηματοπιστωτικής  Πολιτικής 
(Memorandum of Economic and Financial Policies),  

 το  Μνημόνιο  Συνεννόησης  στις  Συγκεκριμένες  Προϋποθέσεις 
Οικονομικής  Πολιτικής  (Memorandum  of  Understanding  on 
Specific Economic Policy conditionality) και 

 το Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης (Technical  Memorandum of 
Understanding), 

με τα παραρτήματα και τους πίνακες που τα συνοδεύουν. 

Με την περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του 
σχεδίου νόμου εγκρίνονται τα Σχέδια των Επιστολών Πρόθεσης 
(Letters of Intent) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομικών καθώς και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 
που απευθύνονται: 

α. Στους εκπροσώπους θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. : 

-           τον Πρόεδρο των κρατών μελών της Ευρωζώνης, 



-           τον  αρμόδιο  Αντιπρόεδρο  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  για  τις 
Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις και το Ευρώ, και 

-           τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 

β. Στον εκπρόσωπο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.  

Οι επιστολή προς τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. συνοδεύεται από το 
Μνημόνιο  Συνεννόησης  και  η  επιστολή  προς  το  ΔΝΤ  από  το 
Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και το 
Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης.

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του σχεδίου νόμου παρέχεται 
στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδότηση 
να υπογράψουν τα Σχέδια των Επιστολών Πρόθεσης, όπως 
εγκρίνονται σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 2., 
συνοδευόμενα από  το Σχέδιο του Μνημονίου Συνεννόησης, μετά 
την έγκρισή του σύμφωνα με την περίπτωση α’ της παραγράφου 2.

Επίσης, παρέχονται στον Υπουργό Οικονομικών οι ακόλουθες  
εξουσιοδοτήσεις: 

  να υπογράψει τα εγκεκριμένα Σχέδια των Συμβάσεων. 

  να εκπροσωπεί και να υπογράφει τις ανά τρίμηνο αναθεωρήσεις 
του Μνημονίου Συνεννόησης καθώς και τις αντίστοιχες Επιστολές 
Πρόθεσης  προς την Ε.Ε. και το  ΔΝΤ. 

Στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος παρέχεται η 
εξουσιοδότηση  να εκπροσωπεί την Τράπεζα της Ελλάδος και να  
υπογράφει τα εγκεκριμένα Σχέδια των Συμβάσεων και τα 
εγκεκριμένα Σχέδια του Μνημονίου Συνεννόησης και των 
Επιστολών Πρόθεσης, καθώς και τις ανά τρίμηνο αναθεωρήσεις 
του Μνημονίου Συνεννόησης με τις αντίστοιχες Επιστολές 
Πρόθεσης. 

Στις προαναφερόμενες εξουσιοδοτήσεις περιλαμβάνεται και η 
υπογραφή των Σχεδίων των Συμβάσεων και του Σχεδίου του 
Μνημονίου Συνεννόησης με τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις 
τους για την αποκατάσταση λαθών ή τη διευκρίνιση ασαφειών.  

Με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 και δεδομένου ότι, μία εκ 
των αναγκαίων συβάσεων χρηματοδοτικής διευκόλυνσης δεν έχει 
οριστικοποιηθεί στα βασικά  της σημεία, παρέχεται ρητή 
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να εκπροσωπήσει την 
Ελληνική Δημοκρατία και να υπογράψει με το ΕΤΧΣ και την 
Τράπεζα της Ελλάδος σχετική σύμβαση, της οποία το σχέδιο δεν 
συμπεριλαμβάνεται στα προσαρτώμενα στο παρόν σχέδιο νόμου. 
Πρόκειται για τη Σύμβαση Παροχής Διευκόλυνσης για την 



Ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών (“Bank Recapitalisation 
Facility”) , η οποία θα συναφθεί με σκοπό την ανακεφαλαιοποίηση 
των τραπεζών στην Ελλάδα και η οποία, μετά την υπογραφή της, 
θα διαβιβαστεί στη Βουλή για ενημέρωση.

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 ορίζεται ότι οι Συμβάσεις που 
εγκρίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 και 4 
ισχύουν  από την ημερομηνία υπογραφής τους από όλα τα 
συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
που ειδικότερα καθορίζονται σε αυτές και ότι   

ο Υπουργός Οικονομικών μεριμνά ώστε οι Συμβάσεις της 
παραγράφου 1 και 4, το Μνημόνιο Συνεννόησης, οι ανά τρίμηνο 
αναθεωρήσεις του Μνημονίου Συνεννόησης και οι Επιστολές 
Πρόθεσης,  μετά την υπογραφή τους από όλα τα προβλεπόμενα 
μέρη, να διαβιβάζονται στη Βουλή για ενημέρωση.      

Με την παράγραφο 6 ορίζεται ότι ειδικά οι ρυθμίσεις που 
περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο Ε «Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις» 
παραγράφου 28 και 29 του Μνημονίου Οικονομικής και 
Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και στο Κεφάλαιο 4 «Διαρθρωτικές 
Μεταρρυθμίσεις για την Ενίσχυση της Ανάπτυξης» παράγραφος 
4.1: Διασφάλιση της ταχείας προσαρμογής της αγοράς εργασίας 
και ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας» του Μνημονίου 
Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής 
Πολιτικής, συνιστούν πλήρεις κανόνες δικαίου άμεσης εφαρμογής 
δεδομένου ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις του Μνημονίου 
συνιστούν μέτρα που πρέπει να υιοθετηθούν πριν την εκταμίευση 
των ενισχύσεων και συνεπώς επιβάλλεται η άμεση ενσωμάτωση 
των προβλέψεών τους ως κανόνων δικαίου στην εσωτερική έννομη 
τάξη. Με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου προβλέπεται να 
ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα αναγκαίο για την εφαρμογή της 
παραγράφου αυτής.

Επί του άρθρου 2:

Στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους και 
αντικατάστασης των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου με νέους 
τίτλους, πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα μεταφοράς των νέων τίτλων 
στους δικαιούχους τους. Στο πλαίσιο της Συμμετοχής του 
Ιδιωτικού Τομέα/ΣΙΤ (Private Sector Involvement – PSI) τα 
υφιστάμενα Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) πρόκειται, 
μετά από συμφωνία των Ομολογιούχων να αντικατασταθούν από 
νέους τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και από ομόλογα 
που θα εκδώσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (ΕΤΧΣ/EFSF).  Το ΕΤΧΣ πρόκειται να εκδώσει τα 
ομόλογα αυτά στο Κεντρικό Μητρώο/Κεντρικό Αποθετήριο της 
Clearstream Φραγκφούρτης. To ζήτημα τίθεται ενόψει της 
έλλειψης διασύνδεσης (link) μεταξύ του Συστήματος Άϋλων 



Τίτλων (ΣΑΤ) της Τράπεζας της Ελλάδος και της Clearstream 
Φραγκφούρτης.  Το ζήτημα τίθεται επίσης – και μάλιστα αποκτά 
ιδιαίτερη σημασία –, και ως προς τη δυνατότητα χρήσης από τις 
ελληνικές τράπεζες των ομολόγων του ΕΤΧΣ για παροχή 
ασφάλειας στην ΤτΕ / ΕΚΤ, προς χρηματοδότηση για σκοπούς 
νομισματικής πολιτικής ή ημερήσιας ρευστότητας.

Επιδιώκεται, επομένως, να καταστεί δυνατή η κατοχή μέσω των 
φορέων του ΣΑΤ των ομολόγων του ΕΤΧΣ, που θα πρωτοεκδοθούν 
και θα έχουν καταχωρισθεί στην Clearstream. Για το σκοπό αυτό 
κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία θεσμικής γέφυρας μεταξύ του 
ΣΑΤ και της Clearstream, έτσι ώστε να διευκολύνεται η 
επικοινωνία των δύο αυτών κεντρικών μητρώων. Σημειώνεται ότι 
σήμερα υπάρχει μονομερώς μόνον δίαυλος επικοινωνίας, μέσω 
μηχανισμού που έχει εγκριθεί από το Ευρωσύστημα: Οι φορείς του 
ΣΑΤ δύνανται να κατέχουν τίτλους εκδοθέντες το πρώτον στο ΣΑΤ. 
Δεν ισχύει, όμως, το αντίστροφο.  

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις σκοπείται η ασφαλής θεσμοθέτηση 
της δυνατότητας της καταχώρισης στο ΣΑΤ της ΤτΕ τίτλων πέραν 
των ΟΕΔ – όπως τα ομόλογα του ΕΤΧΣ  –, οι οποίοι θα μπορούν και 
να έχουν εκδοθεί το πρώτον σε άλλα κεντρικά μητρώα. Κατ’ αυτόν 
τον τρόπο θα καταστεί δυνατή και η επιδιωκόμενη αντιστοίχιση με 
τα ομόλογα του ΕΤΧΣ, που έχουν πρωτοεκδοθεί και είναι 
πρωταρχικώς εισηγμένα στην Clearstream. Ως νομοθετική μέθοδος 
επιλέχθηκε η τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 2198/1994.

Το άρθρο 10 ν. 2198/1994, ως ισχύει, προβλέπει τη δυνατότητα 
μετατροπής των, σε φυσική μορφή εκδιδόμενων, τίτλων, σε 
άυλους, αλλά δεν προβλέπει την αντίστροφη δυνατότητα, δηλαδή 
της μετατροπής των άυλων τίτλων σε ενσώματους, αν για 
οποιονδήποτε λόγο, κυρίως τεχνικό, ανασταλεί η λειτουργία του 
Συστήματος Άυλων Τίτλων. Η προτεινόμενη ρύθμιση της 
παραγράφου 1 του άρθρου 2 του σχεδίου νόμου,  καλύπτει αυτό 
το κενό και περαιτέρω, συνδέει την έκδοση των ενσώματων τίτλων 
με την επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος, ήτοι της μη της 
λειτουργίας του Συστήματος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 
14 ημερών. Με τον τρόπο αυτό, καλύπτεται και η ανάγκη που 
γεννάται από την υποχρέωση την οποία αναλαμβάνει το Ελληνικό 
Δημόσιο, ως εκδότης των νέων ομολόγων, έναντι των 
ομολογιούχων, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασής του με τον 
εκπρόσωπο των ομολογιούχων (Bond Trustee), ήτοι να μεριμνά για 
την έκδοση αξιογράφων σε ενσώματη μορφή σε περίπτωση 
αναστολής της λειτουργίας του Συστήματος.

Το άρθρο 11 του ν. 2198/1994 προβλέπει τη δυνατότητα εισαγωγής 
στο ΣΑΤ και τίτλων άλλων εκδοτών πλην του Ελληνικού Δημοσίου. 



Οι διατάξεις αυτές είναι αναγκαίο να εκσυγχρονισθούν, 
συμπληρωθούν και εξειδικευθούν, χάριν ασφαλείας δικαίου, ιδίως 
μάλιστα όταν θα πρόκειται να αποτελέσουν και αντικείμενο 
εξέτασης από το Ευρωσύστημα, για να είναι οι τίτλοι που θα 
εισάγονται στο ΣΑΤ βάσει των νέων διατάξεων επιλέξιμοι ως 
ασφάλεια για χρηματοδότηση των τραπεζών. 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 σκοπό έχει α) τη διασφάλιση της 
ασφαλέστερης εκπλήρωσης από το ΣΑΤ του ρόλου του κεντρικού 
μητρώου/αποθετηρίου τίτλων πέραν των ΟΕΔ (συναφώς 
προβλέπεται ρητά η δυνατότητα εισαγωγής στο ΣΑΤ οποιουδήποτε 
από τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 στοιχείο 13 περ. (β) και (γ) και 
στοιχείο 14 ν. 3606/2007 χρηματοπιστωτικού μέσου, έλληνα ή 
αλλοδαπού εκδότη), συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά 
την οποία το ΣΑΤ αποτελεί το δίαυλο επικοινωνίας των φορέων 
του και επενδυτών για την κτήση και άσκηση δικαιωμάτων επί 
τίτλων καταχωρημένων σε αλλοδαπό κεντρικό μητρώο / κεντρικό 
αποθετήριο τίτλων, καθώς και β) την προστασία των δικαιωμάτων 
των επενδυτών, που θα αποκτούν τους τίτλους αυτούς, σύμφωνα 
και με τις νεότερες εξελίξεις της επιστήμης, της τεχνολογίας, αλλά 
και της ελληνικής νομοθεσίας. Οι ρυθμίσεις αυτές προβλέπουν, 
καθιστώντας με τον τρόπο αυτό δυνατή, τη διάνοιξη δίαυλου 
επικοινωνίας (διασύνδεσης / link) μεταξύ του ΣΑΤ και άλλων 
κεντρικών μητρώων / κεντρικών αποθετηρίων. Στο πλαίσιο αυτό 
προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η τήρηση εκ μέρους της Τράπεζας της 
Ελλάδος (ιδίως υπό την ιδιότητα του διαχειριστή κεντρικού 
μητρώου/αποθετηρίου τίτλων) λογαριασμού χρηματοπιστωτικών 
μέσων, σε αλλοδαπό κεντρικό μητρώο/κεντρικό αποθετήριο τίτλων 
μέσω του οποίου έχουν εκδοθεί τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά 
μέσα. Κατά την κρατούσα ορολογία, εν προκειμένω το ΣΑΤ της ΤτΕ 
ενεργεί ως “Investor SSS”, το δε κεντρικό μητρώο/αποθετήριο 
μέσω του οποίου έχει γίνει η έκδοση των τίτλων συνιστά το 
“Issuer SSS”. Επισημαίνεται ότι, κατόπιν σχετικής αξιολόγησής 
της από το Ευρωσύστημα, η διασύνδεση του ΣΑΤ με άλλα κεντρικά 
μητρώα/αποθετήρια τίτλων, ιδίως ως ανωτέρω περιγράφεται, 
καθιστά εφικτή  τη χρήση των τίτλων που κατέχουν οι φορείς του 
ΣΑΤ και οι οποίοι έχουν πρωταρχικώς εκδοθεί σε άλλο κεντρικό 
μητρώο / κεντρικό αποθετήριο τίτλων ως ασφάλεια για 
χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών από την ΤτΕ / ΕΚΤ. 

Στα πλαίσια της νομοθετικής αυτής πρωτοβουλίας αντικαθίσταται 
το άρθρο 11 του ν. 2198/1994 με την αντικατάσταση της 
παραγράφου 1 του ισχύοντος, την αναρίθμηση της ισχύουσας 
παραγράφου 2 σε 12 και την τροποποίηση της ισχύουσας 
παραγράφου 3 (και αναριθμούμενης σε παράγραφο 13), δεδομένου 
ότι το κύριο φορολογικό της περιεχόμενο έχει καταργηθεί 
μεταγενεστέρως από τις νεότερες διατάξεις του ΚΦΕ.

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 2, τροποποιείται  το σχετικό 
άρθρο του ν.2198/1994, σύμφωνα με το οποίο, οι λογαριασμοί 



τίτλων με λογιστική μορφή καλύπτονται από το απόρρητο που 
διέπει και τους λογαριασμούς καταθέσεων, όπως αυτό εκάστοτε 
εφαρμόζεται στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας. Η διαδικασία 
ανταλλαγής που θεσμοθετείται ωστόσο, απαιτεί τη διαβίβαση 
στοιχείων σχετικά με το περιεχόμενο των τηρουμένων στο 
Σύστημα λογαριασμών τίτλων στο Ελληνικό Δημόσιο και τους 
εντολοδόχους του και δεδομένης της αυστηρότητας του ισχύοντος 
δυνάμει του ν.δ. 1059/1971 απορρήτου, στενή ερμηνεία του θα 
ήταν δυνατό να οδηγήσει σε κατάφαση της ισχύος του απορρήτου, 
ακόμη και έναντι του εκδότη των τίτλων. Λαμβανομένων υπόψη 
των ανωτέρω, για λόγους ασφάλειας δικαίου, με την παρούσα 
παράγραφο προβλέπεται ότι το απόρρητο δεν ισχύει έναντι του 
εκδότη των τίτλων. Νοείται εν προκειμένω ότι το απόρρητο δεν θα 
ισχύει και έναντι των εντολοδόχων του εκδότη. Η εν λόγω 
διάταξη, όπως προκύπτει από το γράμμα, αλλά και το πνεύμα της, 
θα πρέπει να νοηθεί ότι καταλαμβάνει και τους τίτλους που θα 
εκδοθούν σε αντικατάσταση των υφισταμένων.

Με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 ρυθμίζεται  το ζήτημα των  
εντολών μεταβίβασης που έχουν τυχόν εισαχθεί στο Σύστημα 
χωρίς να έχουν εκτελεσθεί μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης με 
την οποία εγκρίνεται η απόφαση των Ομολογιούχων, ώστε να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος αμφισβητήσεων ως προς το πρόσωπο των 
δικαιούχων επενδυτών-ομολογιούχων. Με την προτεινόμενη 
διάταξη προβλέπεται αφενός μεν ότι, από το πέρας της ημέρας  
δημοσίευσης της εγκριτικής απόφασης του Υπουργικού 
Συμβουλίου, δεν επέρχονται μεταβολές στους τηρούμενους στο 
Σύστημα λογαριασμούς τίτλων, αφετέρου δε ότι εντολές 
μεταβίβασης, οι οποίες είχαν στο μεταξύ εισαχθεί στο Σύστημα 
χωρίς να έχουν  εκτελεστεί μέχρι το πέρας της ημέρας δημοσίευσης 
δεν εκκαθαρίζονται πλέον στο Σύστημα, νοουμένου ότι τα μέρη θα 
πρέπει να εκκαθαρίσουν διμερώς τις μεταξύ τους συναλλαγές. 

Η υλοποίηση των αποφάσεων της συνόδου Κορυφής της 26/27ης 
Οκτωβρίου 2011, οι διαδικασίες ανταλλαγής των παλαιών 
ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με την έκδοση νέων, οι νέες 
δανειακές συμβάσεις που θα υπογραφούν και η εφαρμογή τους, 
περιλαμβάνουν μια αλληλουχία γεγονότων που πρέπει να 
ακολουθηθεί και να υλοποιηθεί σε πολύ στενά χρονικά περιθώρια. 

Με τις παραγράφους 5-8 του άρθρου 2 προτείνεται η κατά 
παρέκκλιση των διατάξεων του Δημοσίου Λογιστικού ν. 2362/1995 
(άρθρα 8Α, 21, 43,64,65 κ.λ.π.), τακτοποίηση των εσόδων και 
πληρωμών με ή χωρίς ταμειακή ροή που θα γίνουν, απολογιστικά 
με συμψηφιστικά εντάλματα ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα 
καθοριστούν με Υπουργικές αποφάσεις, προκειμένου το Ελληνικό 
Δημόσιο να μην καταστεί υπερήμερο σε πληρωμές και κινήσεις 
κεφαλαίων που πρέπει να γίνουν καθ’ όλο το χρόνο εφαρμογής και 
υλοποίησης των αποφάσεων της συνόδου κορυφής και ανταλλαγής 



των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου παλαιοτέρων εκδόσεων, με 
ομόλογα νέας έκδοσης.

Επί του άρθρου 3:

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου  1 του άρθρου 
3 του σχεδίου νόμου ορίζεται ότι, η ανταλλαγή ομολόγων, στα 
πλαίσια της αναδιάταξης του ελληνικού χρέους, θεωρείται 
διακράτηση μέχρι την ημερομηνία λήξης των αρχικών ομολόγων 
και συνεπώς, ισχύει η φορολογική απαλλαγή που ορίζεται στο 
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 12 του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος .

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου  2 του άρθρου 3 
οι τόκοι που προκύπτουν από ομόλογα που εκδίδονται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας/ΕΤΧΣ)  κατ’ 
εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του 
ελληνικού χρέους,  έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με 
τους τόκους που προκύπτουν από ομόλογα που εκδίδει το Ελληνικό 
Δημόσιο στην Ελλάδα.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις των παραγράφων 3 και 4 του 
άρθρου 3 ρυθμίζεται η φορολογική μεταχείριση των τίτλων 
εκδόσεως Ελληνικού Δημοσίου, η απόδοση των οποίων συνδέεται 
με το ΑΕΠ, με την εξομοίωση των εισοδημάτων και κεφαλαιακών 
κερδών από αυτούς τους τίτλους με τα εισοδήματα και 
κεφαλαιακά κέρδη από παράγωγα χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 
δίνεται η δυνατότητα στις τράπεζες, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 
ασφαλιστικά ταμεία και λοιπά νομικά πρόσωπα να αποσβέσουν τη 
χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος τους από την 
ανταλλαγή των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με νέους 
τίτλους ονομαστικής αξίας (ανταλλαγή σε «discount») σε όσες 
διαχειριστικές περιόδους μεσολαβούν μέχρι τη λήξη των 
ομολόγων. Η ρύθμιση αυτή γίνεται για να αποφευχθεί η υπέρμετρη 
φορολογική επιβάρυνση των πιο πάνω νομικών προσώπων. 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 3 
προβλέπεται η μεταφορά προς συμψηφισμό με το φόρο εισοδήματος 
τυχόν πιστωτικού υπολοίπου από δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 και μετά, των τραπεζών, 
κατά το μέρος που οφείλεται σε φόρο που έχει παρακρατηθεί επί 
τόκων ομολόγων ή εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 
και ομολόγων ημεδαπών επιχειρήσεων διαδοχικώς στα πέντε (5) 
επόμενα οικονομικά έτη από τη δημιουργία του πιστωτικού 
υπολοίπου, κατά το υπόλοιπο που απομένει κάθε φορά. 



Είναι προφανές ότι η επιτυχία του προγράμματος αναδιάταξης του 
ελληνικού χρέους που αποφασίστηκε από τη Σύνοδο Κορυφής της 
26ης Οκτωβρίου 2011 είναι εξαιρετικής σημασίας για την Ελλάδα. 
Ως  εκ  τούτου  απαιτείται  συστράτευση  όλων  των εμπλεκομένων 
στην εθνική αυτή προσπάθεια,  η  αίσια έκβαση της οποίας είναι 
κρίσιμη  για  τα  δημόσια  οικονομικά  και,  κατ’  επέκταση,  για  τα 
οικονομικά των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, δημοσίου 
δικαίου  και  των  ασφαλιστικών  φορέων,  αλλά  και  των 
Ομολογιούχων γενικά. 

Η αρμοδιότητα απόφασης συμμετοχής σε πρόγραμμα ανταλλαγής 
τίτλων  του  Ελληνικού  Δημοσίου,  των  ημεδαπών  νομικών 
προσώπων ιδιωτικού και  δημοσίου δικαίου,  είτε  ως φορέων του 
Συστήματος  Λογιστικής  Παρακολούθησης  Συναλλαγών  της 
παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.2198/1994, είτε ως επενδυτών 
που  έχουν  αξίωση  επί  ή  εκ  του  τίτλου,  επιβάλλεται  να 
προσδιοριστεί  ειδικά,  δεδομένου  ότι  πρόκειται  για  έκτακτη 
διαχειριστική  πράξη,  μη  προβλεπόμενη  ειδικά  στους  γενικούς 
κανόνες  δικαίου  και  στις  καταστατικές  διατάξεις  των  νομικών 
προσώπων.  

Ενόψει δε του κατεπείγοντος της διαδικασίας και της προφανούς 
ανάγκης  ολοκλήρωσής  της  σε  συγκεκριμένα  χρονικά  πλαίσια,  η 
αρμοδιότητα για τη λήψη της αποφάσεως αυτής, ανατίθεται, ειδικά 
και αποκλειστικά, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής 
διατάξεως  νόμου  ή  καταστατικού,  στο  συλλογικό  όργανο 
διοίκησης (δηλαδή στο διοικητικό συμβούλιο ή στο αντίστοιχο του 
διοικητικού  συμβουλίου  ανώτατο  όργανο  διοίκησης  προκειμένου 
περί  νομικών  προσώπων  στα  οποία  δεν  προβλέπεται  διοικητικό 
συμβούλιο). 

Περαιτέρω,  πρέπει  να  διασφαλιστεί  ο  εθελοντικός  χαρακτήρας 
συμμετοχής  στη  διαδικασία  ανταλλαγής  τίτλων  του  Ελληνικού 
Δημοσίου.  Προς  τούτο,  επιβάλλεται  να  οριστεί  ότι  το  θεσμικό 
«περιβάλλον»,  εντός του  οποίου λαμβάνεται  η  σχετική  απόφαση 
των  αρμοδίων  οργάνων,  είναι  περιβάλλον  εντός  του  οποίου 
αποτυπώνεται  ελεύθερα  η  βούλησή  τους,  στην  παραγωγή  της 
οποίας,  πρυτανεύει  το  συμφέρον του  οικείου  νομικού  προσώπου 
κατά τη συνείδηση των φυσικών προσώπων που λαμβάνουν την 
απόφαση,  τα  οποία  ως  εκ  τούτου  δεν  υπέχουν  ευθύνη,  ποινική, 
αστική,  διοικητική  ή  άλλη,  εκ  του  γεγονότος  ασκήσεως  της 
αρμοδιότητας  που  τους  ανατίθεται  με  τις  προτεινόμενες 
διατάξεις.   



Για  τους  ανωτέρω λόγους,  με  τις  παραγράφους  7  και  8 του 
άρθρου 3 του σχεδίου νόμου, προστίθενται εδάφια στο τέλος της 
παραγράφου 2 του άρθρου 45 του ν. 3863/2010, και στο τέλος της 
υποπαραγράφου  γ΄  της  παραγράφου  11  του  άρθρου  15  του  ν. 
2469/1997, ενώ με την παράγραφο 9, τίθεται η γενική διάταξη 
αποσαφήνισης  της  αρμοδιότητας  για  τη  λήψη  της  ειδικής 
απόφασης  που  προεκτέθηκε  από  τα  ημεδαπά  νομικά  πρόσωπα 
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Επί του άρθρου 4:

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του σχεδίου νόμου 
παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την έκδοση κανονιστικής 
απόφασης με την οποία συστήνεται ανώνυμη εταιρεία 
αποκλειστικού σκοπού με την επωνυμία «Ταμείο Στήριξης 
Ασφαλιστικού Συστήματος Α.Ε.» (Ταμείο). Η αξιοποίηση των 
περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου ή 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που μεταβιβάζονται στο 
Ταμείο αποτελεί τον αποκλειστικό σκοπό του Ταμείου, 
προκειμένου να στηριχθεί οικονομικά το ασφαλιστικό σύστημα της 
χώρας. Τα περιουσιακά στοιχεία θα προβλέπεται να 
μεταβιβάζονται και να περιέρχονται στο Ταμείο χωρίς αντάλλαγμα 
με κοινή υπουργική απόφαση. 

Σύμφωνα με την κανονιστική απόφαση σύστασης του Ταμείου και 
έγκρισης του καταστατικού της παραγράφου 2 του άρθρου 4, 
προσδιορίζεται ειδικότερα ο σκοπός του και  καθορίζονται τα 
θέματα που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία που περιέρχονται σε 
αυτό, τα έσοδα και τη διάθεσή τους και εγκρίνεται το καταστατικό 
του Ταμείου. Στο καταστατικό του ρυθμίζονται τα θέματα που 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τις ανώνυμες 
εταιρείες (έδρα, αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, αύξηση και μείωση του 
μετοχικού κεφαλαίου, έκδοση των μετοχών, δικαιώματα των 
μετόχων,  σύγκληση, συγκρότηση, λειτουργία και αρμοδιότητες της 
Γ.Σ. και του Δ.Σ., τις αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. και του 
Διευθύνοντος Συμβούλου, πόροι του Ταμείου, ελεγκτές, εταιρική 
χρήση, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, λύση και  εκκαθάριση 
της εταιρείας, κλπ). 

Με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 4,  παρέχονται 
εξουσιοδοτήσεις για έκδοση υπουργικών  αποφάσεων με τις οποίες 
εγκρίνονται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Ταμείου 
(διάρθρωση Ταμείου, θέσεις προσωπικού, αναγκαία προσόντα κλπ) 
και ο κανονισμός του (όροι και διαδικασίες ανάθεσης μελετών,  
υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών, αγορών 
ακινήτων, μισθώσεων, εκμισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων 



χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος επί 
ακινήτων). 

  

Αυτά επιδιώκονται με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου και 
παρακαλείται η Εθνική Αντιπροσωπεία για την ψήφισή του.



Αθήνα     Φεβρουαρίου 2012
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«Έγκριση  των  Σχεδίων  Συμβάσεων  Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης  μεταξύ  του  Ευρωπαϊκού  Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής  Σταθερότητας  (Ε.Τ.Χ.Σ.),  της 
Ελληνικής  Δημοκρατίαs και  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος, 
του  Σχεδίου  του  Μνημονίου  Συνεννόησης  μεταξύ  της 
Ελληνικής  Δημοκρατίας,  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  και 
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις 
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της 
εθνικής οικονομίας» 

Άρθρο 1

Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής  
Διευκόλυνσης, 

του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης 

και παροχή εξουσιοδοτήσεων  για την υπογραφή τους

1.                Εγκρίνονται  τα  ακόλουθα  Σχέδια  Συμβάσεων 
Χρηματοδοτικής  Διευκόλυνσης  μεταξύ  του  Ευρωπαϊκού  Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής  Σταθερότητας  (Ε.Τ.Χ.Σ.),  της  Ελληνικής 
Δημοκρατίαs και  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος  (ΤτΕ),   όπως  τα 
Σχέδια αυτά με τα συνημμένα παραρτήματά τους  στην αγγλική 
γλώσσα,  ως  επίσημη  γλώσσα  των  κειμένων  αυτών,  και  σε 
μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα  προσαρτώνται  στον 
παρόντα νόμο: 

α)   Το Σχέδιο Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 
Ε.Τ.Χ.Σ.,  της  Ελληνικής  Δημοκρατίαs και  της  ΤτΕ,  με  τίτλο 
«Σύμβαση Διευκόλυνσης  Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» (“PSI LM 
Facility  Agreement”), μαζί με τα επτά (7)  παραρτήματά της,  για 
την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης μέχρι του συνολικού ποσού 
των τριάντα δισεκατομμυρίων (30,000,000,000)  Ευρώ,  με σκοπό 
να  χρηματοδοτηθεί μέρος της εθελοντικής ανταλλαγής ομολόγων 
της Ελλάδας με επενδυτές του ιδιωτικού τομέα, κατ’ εφαρμογή της 
δήλωσης της Συνόδου Κορυφής των κρατών μελών της Ευρωζώνης 
της 26ης Οκτωβρίου 2011, όπως ειδικότερα ορίζεται στο Σχέδιο της 
Σύμβασης (Παράρτημα I).

β)  Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχρηματοδότησης μεταξύ της Ελληνικής 
Δημοκρατίας  ως  επωφελούμενου  κράτους  μέλους,  της  ΤτΕ,  του 
Ε.Τ.Χ.Σ.,  και  της  Wilmington  Trust (London)  Limited,  με  τίτλο 



«Σύμβαση  Συγχρηματοδότησης»  (“Co–Financing  Agreement”),  με 
τα τρία (3) παραρτήματά της, με σκοπό να καθοριστούν για την 
εκτέλεση της Σύμβασης της περίπτωσης α’, το οφειλόμενο ποσό,  οι 
πληρωμές και οι υποχρεώσεις, καθώς και ο τρόπος πληρωμής μέσω 
κοινού φορέα πληρωμής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο Σχέδιο της 
Σύμβασης (Παράρτημα ΙΙ).  

γ)   Το Σχέδιο Σύμβασης  Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 
  Ε.Τ.Χ.Σ.,  της  Ελληνικής  Δημοκρατίαs και  της  ΤτΕ,  με  τίτλο 
«Συμφωνία Διευκόλυνσης Πιστωτικής Ενίσχυσης της  ΕΚΤ» (“ECB 
Credit  Enhancement  Facility  Agreement”),   μαζί  με  τα  έξι  (6) 
παραρτήματά  της,  για  την  παροχή  χρηματοδοτικής  ενίσχυσης, 
μέχρι του συνολικού ποσού των τριάντα πέντε δισεκατομμυρίων 
(35,000,000,000)  Ευρώ,  με σκοπό να παρασχεθεί  στην Ελληνική 
Δημοκρατία  η  δυνατότητα  να  χρηματοδοτήσει  την  ενδεχόμενη 
επαναγορά  τίτλων  της  που  έχουν  παρασχεθεί  ως  ενέχυρο  στο 
Ευρωσύστημα, με τίτλους του Ε.Τ.Χ.Σ., όπως ειδικότερα ορίζεται 
στο Σχέδιο της Σύμβασης (Παράρτημα IIΙ). 

δ)  Το Σχέδιο  Σύμβασης Χρηματοδοτικής  Διευκόλυνσης μεταξύ  του 
Ε.Τ.Χ.Σ.,  της  Ελληνικής  Δημοκρατίαs και  της  ΤτΕ  με  τίτλο 
«Διευκόλυνση  αποπληρωμής  Τόκων  Ομολόγων»  (“Bond  Interest 
Facility”)  μαζί  με  τα  έξι  (6)  παραρτήματά  της,  σχετικά  με  την 
παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης μέχρι του συνολικού ποσού των 
πέντε  δισεκατομμυρίων  επτακοσίων  εκατομμυρίων 
(5,700,000,000)  Ευρώ,  με  σκοπό  την  εξυπηρέτηση  των 
δεδουλευμένων  τόκων  ομολόγων  πριν  την  ανταλλαγή,  όπως 
ειδικότερα ορίζεται στο Σχέδιο της Σύμβασης, (Παράρτημα ΙV). 

2.                Εγκρίνονται τα Σχέδια: 

α) του Μνημονίου Συνεννόησης (Memorandum Of Understanding) 
 μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας,  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και της Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο αποτελείται από: αα) το 
Μνημόνιο  Οικονομικής  και  Χρηματοπιστωτικής  Πολιτικής 
(Memorandum  of  Economic  and  Financial  Policies),   ββ)  το 
Μνημόνιο  Συνεννόησης  στις  Συγκεκριμένες  Προϋποθέσεις 
Οικονομικής  Πολιτικής  (Memorandum  of  Understanding  on 
Specific  Economic  Policy  conditionality)  και  γγ)  το  Τεχνικό 
Μνημόνιο  Συνεννόησης  (Technical  Memorandum  of 
Understanding)  με  τα  παραρτήματα  και  τους  πίνακες  που  το 
συνοδεύουν στην αγγλική ως επίσημη γλώσσα, και σε μετάφρασή 
του  στην  ελληνική  γλώσσα,   όπως  το  Σχέδιο  του  Μνημονίου 
προσαρτάται στον παρόντα νόμο (Παράρτημα V).

     β) των  Επιστολών  Πρόθεσης  (Letters  of  Intent)  του 
Πρωθυπουργού  και  του  Υπουργού  Οικονομικών  καθώς  και  του 
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος προς:  αα) τον Πρόεδρο των 
κρατών  μελών  της  Ευρωζώνης,  τον  αρμόδιο  Αντιπρόεδρο  της 
Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  για  τις  Οικονομικές  και  Νομισματικές 
Υποθέσεις  και  το  Ευρώ,  και  τον  Πρόεδρο  της  Ευρωπαϊκής 



Κεντρικής  Τράπεζας,  η  οποία  θα  συνοδεύεται  από  το  Μνημόνιο 
Συνεννόησης  όπως  εγκρίνεται  σύμφωνα  με  την  προηγούμενη 
περίπτωση α’  και  ββ)  το  Διεθνές  Νομισματικό  Ταμείο  (ΔΝΤ),   η 
οποία  θα  συνοδεύεται  από  το  Μνημόνιο  Οικονομικής  και 
Χρηματοπιστωτικής  Πολιτικής  και  το  Τεχνικό  Μνημόνιο 
Συνεννόησης,  όπως  εγκρίνονται  σύμφωνα  με  την  προηγούμενη 
περίπτωση α΄,  των οποίων τα Σχέδια στην αγγλική ως επίσημη 
γλώσσα  και  σε  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα, 
προσαρτώνται στον παρόντα νόμο (Παράρτημα VI). 

3.                α) Παρέχεται  στον  Πρωθυπουργό  και  τον  Υπουργό 
Οικονομικών  η  εξουσιοδότηση  να εκπροσωπήσουν  την  Ελληνική 
Δημοκρατία και να υπογράψουν τα εγκεκριμένα, σύμφωνα με την 
περίπτωση β’ της παραγράφου 2, Σχέδια των Επιστολών Πρόθεσης 
με το συνημμένο σε αυτές, εγκεκριμένο σύμφωνα με την περίπτωση 
α’ της παραγράφου 2, Σχέδιο του Μνημονίου Συνεννόησης.  

β) Παρέχεται  στον  Υπουργό  Οικονομικών  η  εξουσιοδότηση  να 
εκπροσωπήσει  την  Ελληνική  Δημοκρατία  και  να  υπογράψει  τα 
εγκεκριμένα  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  1,  Σχέδια  των 
Συμβάσεων, καθώς και των παραρτημάτων τους όπου προβλέπεται. 

γ) Παρέχεται  στον  Διοικητή  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος  η 
εξουσιοδότηση   να εκπροσωπεί την Τράπεζα της Ελλάδος και να 
υπογράφει τα εγκεκριμένα σύμφωνα με την παράγραφο 1 Σχέδια 
των Συμβάσεων και τα εγκεκριμένα σύμφωνα με την περίπτωση β’ 
της  παραγράφου  2,  Σχέδια  των  Επιστολών  Πρόθεσης,  με  το 
συνημμένο σε αυτές Μνημόνιο Συνεννόησης,  καθώς και  τις ανά 
τρίμηνο  αναθεωρήσεις  του  Μνημονίου  Συνεννόησης  με  τις 
αντίστοιχες Επιστολές Πρόθεσης. 

δ) Παρέχεται  στον  Υπουργό  Οικονομικών  η  εξουσιοδότηση  να 
εκπροσωπεί την Ελληνική Δημοκρατία και να υπογράφει τις ανά 
τρίμηνο  αναθεωρήσεις  του  Μνημονίου  Συνεννόησης  της 
περίπτωσης α’ της παραγράφου  2, με τις αντίστοιχες Επιστολές 
Πρόθεσης   προς τον Πρόεδρο των κρατών μελών της Ευρωζώνης, 
τον  αρμόδιο  Αντιπρόεδρο  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  για  τις 
Οικονομικές  και  Νομισματικές  Υποθέσεις  και  το  Ευρώ,  τον 
Πρόεδρο  της  Ευρωπαϊκής  Κεντρικής  Τράπεζας  και  το  Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). 

Στις ως άνω παρεχόμενες εξουσιοδοτήσεις περιλαμβάνεται και η 
υπογραφή των Σχεδίων των Συμβάσεων της παραγράφου 1 και των 
Σχεδίων  του  Μνημονίου  Συνεννόησης  της  περίπτωσης  α΄  της 
παραγράφου  2,  με  τις  τυχόν  αναγκαίες  τροποποιήσεις  για  την 
αποκατάσταση λαθών ή τη διευκρίνιση ασαφειών των Σχεδίων. 

4.                Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδότηση 
να  εκπροσωπεί  την  Ελληνική  Δημοκρατία  και  να  υπογράψει 
Σύμβαση  Χρηματοδοτικής  Διευκόλυνσης  με  το  ΕΤΧΣ  και  την 
Τράπεζα της Ελλάδος, με την οποία θα παρέχεται χρηματοδοτική 
ενίσχυση από το ΕΤΧΣ, προς τον σκοπό της ανακεφαλαιοποίησης 
των τραπεζών στην Ελλάδα.



5.                Η  ισχύς  των  Συμβάσεων  των  παραγράφων  1  και  4 
αρχίζει  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  τους  από  όλα  τα 
συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
που ειδικότερα καθορίζονται σε αυτές.   Με μέριμνα του Υπουργού 
Οικονομικών, οι Συμβάσεις των παραγράφων 1 και 4, το Μνημόνιο 
Συνεννόησης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2, οι ανά τρίμηνο 
αναθεωρήσεις  του  Μνημονίου  Συνεννόησης  και  οι  Επιστολές 
Πρόθεσης  της  περίπτωσης β΄  της  παραγράφου  2  καθώς και  της 
προηγούμενης παραγράφου,   μετά την υπογραφή τους από όλα τα 
προβλεπόμενα μέρη, διαβιβάζονται στη Βουλή για ενημέρωση.      

6.                Οι  ρυθμίσεις  που  περιλαμβάνονται  στο  κεφάλαιο  Ε 
«Διαρθρωτικές  Μεταρρυθμίσεις»,  παράγραφοι  28  και  29  του 
Μνημονίου  Οικονομικής  και  Χρηματοπιστωτικής  Πολιτικής  και 
στο Κεφάλαιο 4 «Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις για την Ενίσχυση 
της  Ανάπτυξης»  παράγραφος  4.1  :«Διασφάλιση  της  ταχείας 
προσαρμογής της αγοράς εργασίας και ενίσχυση των θεσμών της 
αγοράς  εργασίας»  του  Μνημονίου  Συνεννόησης  στις 
Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής, , τα σχέδια 
των οποίων εγκρίνονται κατά την παράγραφο 2 και προσαρτώνται 
ως παράρτημα  V  στον παρόντα νόμο, συνιστούν πλήρεις κανόνες 
δικαίου  άμεσης  εφαρμογής.  Με  αποφάσεις  του  Υπουργικού 
Συμβουλίου ρυθμίζεται  κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή 
της παρούσης παραγράφου. 



Άρθρο 2

Τροποποίηση των ν.2198/1994 και ν.2362/1995 

1.        Οι υφιστάμενες διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2198/1994 (Α΄ 
43), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με την περίπτωση στ΄ της 
παραγράφου  8  του  άρθρου  15  του  ν.2469/1997  (Α΄  67), 
αριθμούνται ως παράγραφος 1 και προστίθεται νέα παράγραφος 2, 
ως εξής:

«2. Σε περίπτωση αναστολής της λειτουργίας του Συστήματος για 
χρονικό  διάστημα  τουλάχιστον  14  συνεχόμενων  ημερών,  με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εκδίδονται ενσώματοι τίτλοι, 
οι οποίοι παραδίδονται στους φορείς του Συστήματος προς φύλαξη 
ή  προς  διάθεση  στους  δικαιούχους  επενδυτές.  Οι  τίτλοι  του 
προηγούμενου  εδαφίου  δύνανται  να  εκδίδονται  και  υπό  μορφή 
αποθετηρίων εγγράφων. Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες σχετικά 
με τους τίτλους της παρούσας παραγράφου ρυθμίζονται με κοινές 
αποφάσεις  του  Υπουργού  Οικονομικών  και  του  Διοικητή  της 
Τράπεζας της Ελλάδος.».

2.        Το άρθρο 11 του ν. 2198/1994 (Α΄ 43) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 11

Επέκταση Συστήματος - Φορολογικές απαλλαγές 

 
1.  Στο  Σύστημα  δύνανται  να  εισάγονται  και  χρηματοπιστωτικά 
μέσα ελλήνων ή αλλοδαπών εκδοτών, κατά την έννοια του άρθρου 
2  στοιχείο  13  περιπτώσεις  β’  και  γ’  και  στοιχείο  14  του  ν. 
3606/2007.  Η  εισαγωγή  στο  Σύστημα  των  παραπάνω 
χρηματοπιστωτικών μέσων γίνεται  με  πράξεις  του  Διοικητή  της 
Τράπεζας  της  Ελλάδος.  Οι  διατάξεις  του  παρόντος  νόμου 
εφαρμόζονται αναλόγως και ως προς τα χρηματοπιστωτικά μέσα 
της παρούσας παραγράφου.
 
2.  Στο Σύστημα δύνανται επίσης να καταχωρίζονται,  υπό μορφή 
τίτλων σε λογιστική μορφή, και α) χρηματοπιστωτικά μέσα, κατά 
την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο 13 περιπτώσεις β΄ και γ΄ και 
στοιχείο 14 του ν. 3606/2007, ελλήνων ή αλλοδαπών εκδοτών, που 
έχουν εκδοθεί σε υλική ή άυλη μορφή, καθώς και β) δικαιώματα επί 
των ως άνω χρηματοπιστωτικών μέσων. Η εισαγωγή στο Σύστημα 
των  παραπάνω  τίτλων  γίνεται  με  πράξεις  του  Διοικητή  της 
Τράπεζας  της  Ελλάδος.  Οι  διατάξεις  του  παρόντος  νόμου 
εφαρμόζονται αναλόγως και ως προς τους τίτλους της παρούσας 



παραγράφου,  με  την  επιφύλαξη  των  ειδικών  διατάξεων  του 
παρόντος άρθρου.
 
3. α) Η καταχώριση στο Σύστημα των χρηματοπιστωτικών μέσων 
της παραγράφου 2 ή και των δικαιωμάτων επ’ αυτών γίνεται 
αα) από τον εκδότη των χρηματοπιστωτικών μέσων ή
ββ) από 
            i) φορέα του Συστήματος ή 
            ii)  άλλο  πρόσωπο  που  παρέχει  νόμιμα  υπηρεσίες 
θεματοφύλακα κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2 στοιχείο α΄ 
του ν. 3606/2007 σε κράτος μέλος του ΕΟΧ, 
που  κατέχει  αυτά  τα  χρηματοπιστωτικά  μέσα  (οι  «υποκείμενες 
αξίες»)  σε  υλική  ή  άυλη  μορφή  μέσω λογαριασμών  τίτλων  που 
τηρεί σε Κεντρικό Μητρώο Τίτλων, Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ή 
άλλο  θεματοφύλακα  υπό  μορφή  πιστωτικού  ιδρύματος,  ΕΠΕΥ  ή 
άλλου φορέα που αποτελεί αντικείμενο εποπτείας για την άσκηση 
της  δραστηριότητας  αυτής  σε  κράτος  μέλος  του  ΕΟΧ  (ο 
«Θεματοφύλακας των υποκείμενων αξιών»). 
β)  Τα  ως  άνω  πρόσωπα,  που  καταχωρίζουν  στο  Σύστημα 
χρηματοπιστωτικά  μέσα  ή  δικαιώματα  επ’  αυτών  κατά  τα 
ανωτέρω, αποτελούν τους εκδότες των τίτλων σε λογιστική μορφή 
του Συστήματος. 
 
4.  Οι  διατάξεις  του  άρθρου  8  παράγραφοι  2  επ.  εφαρμόζονται 
αναλόγως  και  στην  περίπτωση  αα΄  του  στοιχείου  α’  της 
παραγράφου 3. 
 
5.  Κατά  την  έκδοση  των  καταχωριζόμενων  στο  Σύστημα,  σε 
λογιστική μορφή τίτλων, της περίπτωσης ββ΄ του στοιχείου α΄ της 
παραγράφου 3,  καθορίζεται  εάν η καταβολή των ληξιπρόθεσμων 
τόκων και κεφαλαίων των υποκείμενων αξιών, θα γίνεται α) από 
τον  εκδότη  των  τίτλων  που  εκδίδονται  στο  Σύστημα  ή  β)  απ’ 
ευθείας από τον Θεματοφύλακα των υποκείμενων αξιών, μέσω της 
Τράπεζας της Ελλάδος, ως διαχειρίστριας του Συστήματος, στους 
οικείους λογαριασμούς των φορέων του Συστήματος στους οποίους 
είναι  καταχωρισμένοι  οι  τίτλοι  σε  λογιστική  μορφή  που 
αντιστοιχούν  στις  υποκείμενες  αξίες.  Με  την  επιφύλαξη  των 
ειδικότερων  διατάξεων  του  παρόντος  άρθρου,  εφαρμόζονται 
αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφοι 2 επ. 
 
6. Ο κατά περίπτωση υπόχρεος για την καταβολή σύμφωνα με την 
παράγραφο  5  αποδίδει  στους  οικείους  λογαριασμούς  του  κάθε 
φορέα  του  Συστήματος  τους  τόκους  και  το  κεφάλαιο  των 
οφειλομένων τίτλων. Η κατά τα ανωτέρω καταβολή επιφέρει την 
απόσβεση  των  υποχρεώσεων  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος,  του 
εκδότη των τίτλων σε λογιστική μορφή, του Θεματοφύλακα των 
υποκείμενων αξιών και του εκδότη των υποκείμενων αξιών έναντι 
των δικαιούχων των τίτλων.
 



7. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους τίτλους 
που καταχωρίζονται και παρακολουθούνται από το Σύστημα κατά 
τις διατάξεις των παραγράφων 2 επ. του παρόντος άρθρου, έναντι 
του εκδότη τους ή, κατά περίπτωση, του εκδότη των υποκείμενων 
αξιών, καθώς και ως προς τον Θεματοφύλακα των υποκείμενων 
αξιών και κάθε τρίτο είναι οι δικαιούχοι των λογαριασμών των 
φορέων  που  τηρούνται  στο  Σύστημα  κατά  τις  διατάξεις  των 
άρθρων 6 – 8 και του παρόντος. Προκειμένου περί λογαριασμών 
επενδυτών, δικαιούχοι είναι οι επενδυτές, κατά τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου,  εφαρμοζομένων αναλόγως και  των διατάξεων 
των άρθρων 6 – 8 του παρόντος νόμου, του άρθρου 68 παρ. 3 του ν. 
3601/2007  (Α΄  178),  καθώς  και  του  άρθρου  23  παρ.  4  και  του 
άρθρου 12 παράγραφοι 10-11 του ν. 3606/2007 (Α΄ 195).
 
8.  Με  την  επιφύλαξη  των  ειδικότερων  διατάξεων  του  παρόντος 
άρθρου, ο επενδυτής έχει αξίωση εκ του τίτλου του, στρεφόμενη 
μόνο  κατά  του  φορέα  του  Συστήματος,  στον  οποίο  τηρείται  ο 
λογαριασμός του.  Προκειμένου περί  τίτλων της  περίπτωσης αα΄ 
του στοιχείου α΄ της παραγράφου 3, εάν ο εκδότης του τίτλου δεν 
έχει  εκπληρώσει  τις  κατά  την  παράγραφο  6  του  άρθρου  8 
υποχρεώσεις  του,  οι  δικαιούχοι  των  τίτλων,  φορείς  του 
Συστήματος και επενδυτές, έχουν αξίωση εκ του τίτλου μόνο κατά 
του εκδότη του τίτλου. Προκειμένου περί τίτλων της περίπτωσης 
ββ΄ του στοιχείου α΄ της παραγράφου 3, οι φορείς του Συστήματος 
και, κατά περίπτωση, οι επενδυτές, έχουν αξίωση στρεφόμενη μόνο 
κατά του εκδότη της υποκείμενης αξίας ή, κατά περίπτωση, του 
Θεματοφύλακα  των  υποκείμενων  αξιών,  εφόσον  ο  εκδότης  της 
υποκείμενης  αξίας  δεν  εκπληρώνει  τις  υποχρεώσεις  του  ή  ο 
Θεματοφύλακας  των  υποκείμενων  αξιών  δεν  αποδίδει  τα 
προσηκόντως καταβληθέντα σ’ αυτόν από τον εκδότη κεφάλαια ή 
τόκους,  αντιστοίχως,  προς  πληρωμή  των  δικαιούχων  των 
υποκείμενων αξιών.
 
9. α) Εάν ο εκδότης των υποκείμενων αξιών δεν έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του για καταβολή των ληξιπρόθεσμων τόκων και 
κεφαλαίων, δεν ευθύνονται έναντι των φορέων ή των επενδυτών ο 
εκδότης των τίτλων σε λογιστική μορφή, ο Θεματοφύλακας των 
υποκείμενων  αξιών  ή  η  Τράπεζα  της  Ελλάδος.  Ο  εκδότης  των 
τίτλων σε λογιστική μορφή, καθώς και, κατά περίπτωση, οι οικείοι 
φορείς του Συστήματος και οι επενδυτές έχουν ευθεία αξίωση κατά 
του  εκδότη  των  υποκείμενων  αξιών.  Ο  εκδότης  των  τίτλων  σε 
λογιστική μορφή ασκεί τις αξιώσεις ή συνδράμει στην άσκηση των 
αξιώσεων επί και εκ των υποκείμενων αξιών για λογαριασμό των 
εκάστοτε τελικών δικαιούχων.
 
β)  Εάν  ο  Θεματοφύλακας  των  υποκείμενων  αξιών  δεν  έχει 
εκπληρώσει την υποχρέωσή του προς καταβολή  στον εκδότη των 
τίτλων  σε  λογιστική  μορφή  των  κεφαλαίων  και  τόκων,  που 
αποδόθηκαν  σ’  αυτόν  από  τον  εκδότη  των  υποκείμενων  αξιών, 



προς  πληρωμή  των  δικαιούχων  τους,  ο  εκδότης  των  τίτλων  σε 
λογιστική μορφή, καθώς και οι οικείοι φορείς του Συστήματος και 
οι  επενδυτές έχουν ευθεία αξίωση κατά του  Θεματοφύλακα των 
υποκείμενων αξιών,  εφαρμοζομένου  και  του  τελευταίου  εδαφίου 
του  στοιχείου  α΄  της  παρούσας  παραγράφου.  Δεν  ευθύνονται 
έναντι των φορέων του Συστήματος ή των επενδυτών ο εκδότης 
των υποκείμενων αξιών, ο εκδότης των τίτλων σε λογιστική μορφή 
ή η Τράπεζα της Ελλάδος.
 
γ)  Επιφυλασσομένων  των  ανωτέρω,  εφαρμόζονται  αναλόγως  οι 
διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφοι 2 επ. 

10.  α)  Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται  να τηρεί λογαριασμούς 
τίτλων σε Κεντρικό Μητρώο Τίτλων ή Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων 
για  χρηματοπιστωτικά  μέσα  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  2 
στοιχείο  13  περιπτώσεις  β΄  και  γ΄  και  στοιχείο  14  του  ν. 
3606/2007, ελλήνων ή αλλοδαπών εκδοτών, που έχουν εκδοθεί σε 
υλική ή άυλη μορφή ή δικαιώματα επ’ αυτών. Ως προς τους τίτλους 
αυτούς δύναται  αα) να εκδίδει στο Σύστημα σε λογιστική μορφή 
τίτλους  που  αντιπροσωπεύουν  δικαιώματα  στα  εν  λόγω 
υποκείμενα χρηματοπιστωτικά μέσα ή τα δικαιώματα επ’  αυτών 
κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ββ) να καταχωρίζει τα 
δικαιώματα εξ αυτών με λογιστικές εγγραφές στους λογαριασμούς 
τίτλων  που  τηρεί  κατ’  ανάλογο  εφαρμογή  των  διατάξεων  του 
παρόντος νόμου. 
 
β) Οι διατάξεις του παρόντος νόμου για την τήρηση και μεταβίβαση 
τίτλων  στο  Σύστημα,  περιλαμβανομένων  των  διατάξεων  για  τα 
δικαιώματα, τις αξιώσεις και την προστασία των δικαιούχων των 
τίτλων,  φορέων και  επενδυτών,  εφαρμόζονται  και  ως προς τους 
τίτλους της περίπτωσης αα΄ του στοιχείου α΄, καθώς και ως προς 
τα  δικαιώματα  της  περίπτωσης  ββ΄  του  στοιχείου  α΄.  Σε 
περίπτωση μη εκπλήρωσης υποχρεώσεων αα) εκδότη υποκείμενων 
χρηματοπιστωτικών μέσων που η  Τράπεζα  της  Ελλάδος  κατέχει 
μέσω  λογαριασμού  σε  Κεντρικό  Μητρώο  Τίτλων  ή  σε  Κεντρικό 
Αποθετήριο  Τίτλων  ή  ββ)  Κεντρικού  Μητρώου  Τίτλων  και 
Κεντρικού  Αποθετηρίου  Τίτλων,  ως  προς  τα  υποκείμενα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που η Τράπεζα της Ελλάδος κατέχει μέσω 
αυτών, η Τράπεζα της Ελλάδος λαμβάνει κάθε εύλογο πρόσφορο 
μέτρο για την προάσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των 
δικαιούχων των υποκείμενων αξιών, όπως αυτοί προκύπτουν από 
τις σχετικές εγγραφές στα βιβλία και στοιχεία της, σύμφωνα με 
τις  οδηγίες  που  λαμβάνει  από  αυτούς,  όπως  δύναται  να 
προσδιορίζεται  με  Πράξεις  του  Διοικητή  της  Τράπεζας  της 
Ελλάδος.  
 
γ)  Ως  προς  τους  τίτλους  και  τα  δικαιώματα  επί 
χρηματοπιστωτικών  μέσων  της  παρούσας  παραγράφου, 
περιλαμβανομένων  και  των  δικαιωμάτων  επί  των  υποκειμένων 



αξιών  εφόσον  εφαρμόζεται  ελληνικό  δίκαιο,  εφαρμόζονται 
αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 12 
του  ν.  3606/2007,  του  άρθρου  57Α  τέταρτη  παράγραφος  του 
Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και της παραγράφου 3 
του άρθρου 68 ν. 3601/2007. 
 
11. Ειδικά θέματα του παρόντος άρθρου, ενδεικτικώς ως προς τις 
υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φορέων και, εν γένει, ως προς 
την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους τίτλους του 
παρόντος άρθρου,  και λεπτομέρειες επεκτάσεως του Συστήματος 
ως  προς  τις  κατηγορίες  των  τίτλων  που  θα  εγγράφονται  σε 
λογαριασμούς του Συστήματος κατά το παρόν άρθρο, δύνανται να 
ρυθμίζονται με Πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
 
12. Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται πράξη του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος, νοείται και πράξη του νομίμως υπ’ αυτού 
εξουσιοδοτημένου οργάνου.

13. Απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου η εξόφληση των τόκων 
των κατά τον παρόντα νόμο εκδιδομένων δανείων του Δημοσίου. 
Ομοίως  απαλλάσσονται  των  τελών  χαρτοσήμου  οι  ομολογιακοί 
τίτλοι ή ομόλογα με ρήτρα συναλλάγματος ή άλλη ρήτρα, καθώς 
και η μεταβίβασή τους και η ενεχυρίασή τους.»

3.   Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.  2198/1994 
προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Το απόρρητο αυτό δεν ισχύει έναντι 
του εκδότη των τίτλων.»

4.   Σε περίπτωση ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου κατ΄ 
εφαρμογή  προγράμματος  για  την  αναδιάταξη  του  ελληνικού 
χρέους, ουδεμία μεταβολή επέρχεται στους λογαριασμούς τίτλων 
που  τηρούνται  στο  Σύστημα  Παρακολούθησης  Συναλλαγών  επί 
Τίτλων  σε  Λογιστική  Μορφή  που  διαχειρίζεται  η  Τράπεζα  της 
Ελλάδος (το Σύστημα), όσον αφορά τους επιλέξιμους τίτλους, μετά 
το  πέρας  της  ημέρας  κατά  την  οποία  δημοσιεύεται  η  σχετική 
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για έγκριση της απόφασης 
των  Ομολογιούχων.  Εντολές  μεταβίβασης,  ως  προς  τους 
επιλέξιμους  τίτλους  που  πρόκειται  να  ανταλλαγούν,  οι  οποίες 
έχουν εισαχθεί  στο Σύστημα και  δεν έχουν εκτελεστεί  μέχρι  το 
πέρας  της  ημέρας  δημοσίευσης  της  απόφασης  του  Υπουργικού 
Συμβουλίου,  δεν  ισχύουν  πλέον  ως  προς  το  Σύστημα  και  τα 
συμβαλλόμενα μέρη μεριμνούν διμερώς για την εκκαθάριση και το 
διακανονισμό των μεταξύ τους απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Με 
πράξη  του  Διοικητή  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος  δύναται  να 
ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας παραγράφου.



5.   Στην  παράγραφο  4  του  άρθρου  64  του  ν.  2362/1995,  όπως 
αντικαταστάθηκε  και  ισχύει  με  το  άρθρο  38  του  ν.  3871/2010, 
(ΦΕΚ Α΄ 141), μετά την περίπτωση η΄ προστίθεται περίπτωση θ΄ ως 
εξής:

«(θ)  προσδιορίζονται  οι  δαπάνες  και  τα  έσοδα  του  Κρατικού 
Προϋπολογισμού  που  δημιουργούνται  χωρίς  ταμειακή  ροή  και 
καθορίζονται  οι  διαδικασίες  και  τα  δικαιολογητικά  για  την 
εμφάνιση  στα  έσοδα  και  τα  έξοδα  του  Κρατικού 
Προϋπολογισμού.».

6.   Η παρ. 5 του άρθρου 64 του ν. 2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε 
και
ισχύει  με  το  άρθρο  38  του  ν.  3871/2010,  (ΦΕΚ  Α΄ 
141),αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:

«5. Με τις αποφάσεις αυτές μπορεί να ορίζεται η πραγματοποίηση 
των  ανωτέρω  δαπανών  και  εσόδων  της  παραγράφου  4  κατά 
παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόμου.».

7.   Στο άρθρο 15 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως αντικαταστάθηκε 
και ισχύει με το άρθρο 17 του ν. 3871/2010 (Α΄ 141), προστίθεται 
νέα παράγραφος 11, ως εξής:

«11.  Για δαπάνες χρεολυσίων που αφορούν αγορά χρέους λήξης 
μελλοντικών ετών και εξόφλησης βραχυπρόθεσμου δανεισμού, οι 
σχετικές  πιστώσεις  εγγράφονται  και  αναλαμβάνονται  στον 
κρατικό  προϋπολογισμό  κατά  το  χρόνο  πραγματοποίησης  των 
δαπανών αυτών και δεν απαιτείται για την κατηγορία αυτή ψήφιση 
συμπληρωματικού προϋπολογισμού.».

8.   Δαπάνες  και  έσοδα,  με  ή  χωρίς  ταμειακή  ροή,  που 
δημιουργούνται  στο πλαίσιο και κατά την υλοποίηση αποφάσεων 
της  συνόδου  κορυφής  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  της  26ης 
 Οκτωβρίου  2011  για  την  αναδιάταξη  του  Ελληνικού  δημόσιου 
χρέους και την παροχή χρηματοδοτικών διευκολύνσεων προς την 
Ελλάδα,  ή  αντίστοιχων  μεταγενέστερων  αποφάσεων  Συνόδων 
Κορυφής,  καθώς  και  την  ανταλλαγή  ομολόγων  του  Ελληνικού 
Δημοσίου  με  ομόλογα  νέας  έκδοσης,  τακτοποιούνται  κατά 
παρέκκλιση  των  διατάξεων  του  Δημοσίου  Λογιστικού.  Οι 
ειδικότερες διαδικασίες και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή 
του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται με σχετική απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών. 

Με  όμοια  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομικών,  στα  πλαίσια 
εφαρμογής των ανωτέρω προγραμμάτων και για την ολοκλήρωσή 



τους,  μπορεί  να  παρέχεται  εξουσιοδότηση  στην  Τράπεζα  της 
Ελλάδος ή οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή 
εξωτερικού,  να  προβαίνει  ενεργώντας  για  λογαριασμό  του 
Ελληνικού Δημοσίου σε οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια η διαδικασία 
κρίνεται  αναγκαία  για  την  εκτέλεση  του  προγράμματος,  κατά 
παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.



Άρθρο 3

Ρυθμίσεις θεμάτων φορολόγησης ομολόγων και 
συμπλήρωση διατάξεων των ν.3863/2010 και ν.2469/1997

1.   Στο  τέλος  της  παραγράφου  11  του  άρθρου  12  του  Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος,  που κυρώθηκε με το ν.  2238/1994 (Α΄ 
151), προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:

«Η ανταλλαγή ομολόγων από τον αρχικό κάτοχο τους με άλλους 
τίτλους κατ’εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη 
του ελληνικού χρέους, θεωρείται διακράτηση μέχρι την ημερομηνία 
λήξης των αρχικών ομολόγων για την απαλλαγή που ορίζεται στο 
πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.»

 

2.   Στο άρθρο 12 του ΚΦΕ, που κυρώθηκε με το ν.  2238/1994 (Α΄ 
151),  προστίθεται νέα παράγραφος 14 ως ακολούθως:

«14. Οι τόκοι που προκύπτουν από ομόλογα που εκδίδονται από το 
Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Χρηματοοικονομικής  Σταθερότητας  (ΕΤΧΣ)  
κατ’  εφαρμογή  προγράμματος  συμμετοχής  στην  αναδιάταξη  του 
ελληνικού  χρέους,  έχουν  την  ίδια  φορολογική  αντιμετώπιση  με 
τους τόκους που προκύπτουν από ομόλογα που εκδίδει το Ελληνικό 
Δημόσιο στην Ελλάδα. Για τους τόκους που προκύπτουν από τα 
ομόλογα  αυτά  εφαρμόζονται  ανάλογα  οι  διατάξεις  της 
παραγράφου 11.».

3.   Στο τέλος της περίπτωσης η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 24 
του ΚΦΕ, που κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (Α΄ 151), προστίθεται 
εδάφιο ως ακολούθως:

«Ως  παράγωγα  χρηματοοικονομικά  προϊόντα  νοούνται  και  τα 
χρηματοοικονομικά μέσα που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο,  κατ’ 
εφαρμογή  προγράμματος  συμμετοχής  στην  αναδιάταξη  του 
ελληνικού  χρέους  η  απόδοση  των  οποίων  συνδέεται  με  το 
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ρήτρες ΑΕΠ).»



4.   Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 38 του ΚΦΕ, που 
κυρώθηκε  με  το  ν.  2238/1994  (Α΄  151),  αντικαθίσταται  ως 
ακολούθως:

«7. Τα κεφαλαιακά κέρδη που αποκτούν ατομικές επιχειρήσεις και 
υπόχρεοι  που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 και οι 
οποίοι τηρούν βιβλία τρίτης  κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων  από  συναλλαγές  σε  παράγωγα  προϊόντα  των 
υποπεριπτώσεων γγ΄ έως ζζ΄ της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 
του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 (Α΄ 73) και της περίπτωσης α` της 
παραγράφου 1  του  άρθρου 54  του  ν.  3371/2005 (Α΄ 178)  ή  από 
συναλλαγές σε προϊόντα του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 
η’  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  24   του  ΚΦΕ,  που 
διαπραγματεύονται  στην  αγορά παραγώγων του  Χρηματιστηρίου 
Αθηνών  ή  σε  αλλοδαπό  χρηματιστήριο  παραγώγων  ή  σε  άλλη 
οργανωμένη αγορά απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.» 

5.   α) Στο άρθρο 105 του ΚΦΕ, οι παράγραφοι που προστέθηκαν με 
την  παράγραφο  2  του  άρθρου  13  του  ν.3301/2004  (Α΄  263)  ως 
παράγραφοι 15 και 16, αναριθμούνται σε 16 και 17 αντίστοιχα.

β) Στο άρθρο 105 του ΚΦΕ, οι παράγραφοι 13, 14, 15, 16 και 17 , 
όπως  αναριθμήθηκαν  με  την  προηγούμενη  περίπτωση, 
 αναριθμούνται  σε  14,  15,  16,  17  και  18  αντίστοιχα  και 
προστίθεται νέα παράγραφος 13 που έχει ως εξής:

«13. Η χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος των νομικών 
προσώπων από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου 
ή εταιρικών ομολόγων κατ’ εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής 
στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, εκπίπτει σε ίσες δόσεις  
από  τα  ακαθάριστα  έσοδα  των  διαχειριστικών  περιόδων  που 
μεσολαβούν μέχρι τη λήξη των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου 
που δόθηκαν σε ανταλλαγή, αρχής γενομένης από αυτή μέσα στην 
οποία πραγματοποιείται η ανταλλαγή των τίτλων και ανεξάρτητα 
από το χρόνο διακράτησής τους.».

6.   Το  πιστωτικό  υπόλοιπο  που  προκύπτει  από  τις  δηλώσεις 
φορολογίας  εισοδήματος  οικονομικού  έτους  2011  και  μετά  των 
τραπεζών, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή που λειτουργούν στην 
Ελλάδα,  κατά  το  μέρος  που  οφείλεται  σε  φόρο  που  έχει 
παρακρατηθεί  επί  τόκων  ομολόγων  ή  εντόκων  γραμματίων  του 
Ελληνικού  Δημοσίου  και  ομολόγων  ημεδαπών  επιχειρήσεων 
συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος διαδοχικώς στα πέντε (5) 
επόμενα  οικονομικά  έτη  από  τη  δημιουργία  του  πιστωτικού 
υπολοίπου, κατά το υπόλοιπο που απομένει κάθε φορά. 



7.   Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του ν. 3863/2010 (Α΄ 
115) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Η  απόφαση  συμμετοχής  ή  μη  των  Φ.Κ.Α.  σε  πρόγραμμα 
ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου που βρίσκονται στο 
χαρτοφυλάκιό  τους  με  νέους  τίτλους,  κατ΄  εφαρμογή 
προγράμματος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, ανήκει 
αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Φ.Κ.Α,  τα μέλη του  οποίου,  κατά  την  άσκηση της  αρμοδιότητας 
αυτής,  δεν υπέχουν καμία ευθύνη, ποινική,  αστική,  διοικητική ή 
άλλη.». 

8.   Στο τέλος της υποπαραγράφου γ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 
15 του ν. 2469/1997 (Α’ 38) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η  απόφαση  συμμετοχής  ή  μη  του  Κ.Κ.  Ν.Π.Δ.Δ.  και  Α.Φ.  σε 
πρόγραμμα  ανταλλαγής  τίτλων  του  Ελληνικού  Δημοσίου,  κατ’ 
εφαρμογή  προγράμματος  για  την  αναδιάταξη  του  ελληνικού 
χρέους, ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Τράπεζας της 
Ελλάδος ως διαχειριστή του Κ.Κ., η οποία καθώς και τα στελέχη 
της κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, δεν υπέχουν καμία 
ευθύνη, ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη.».

9.   Η απόφαση συμμετοχής ή μη,  ημεδαπών εταιρειών και  λοιπών 
νομικών  προσώπων  ιδιωτικού  δικαίου,  καθώς  και  ημεδαπών 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, σε πρόγραμμα ανταλλαγής 
τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ εφαρμογή προγράμματος για 
την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους,  ανήκει αποκλειστικά στο 
διοικητικό τους συμβούλιο, και εάν δεν προβλέπεται από το νόμο ή 
τις  οικείες  καταστατικές  διατάξεις  τέτοιο,  από  το  ανώτατο 
συλλογικό όργανο διοικήσεώς τους, κατά παρέκκλιση από τυχόν 
αντίθετη διάταξη νόμου ή καταστατικού. Τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου  ή  του  συλλογικού  οργάνου  διοίκησης,  κατά  την 
άσκηση  της  αρμοδιότητας  αυτής,  δεν  υπέχουν  καμιά  ευθύνη 
ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη. 



Άρθρο 4

Σύσταση «Ταμείου Στήριξης Ασφαλιστικού Συστήματος 
Α.Ε.»

1.   Με  κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και 
Κοινωνικής  Ασφάλισης,  που  δημοσιεύεται  στην  Εφημερίδα  της 
Κυβερνήσεως,  συστήνεται  ανώνυμη  εταιρεία  αποκλειστικού 
σκοπού  με  την  επωνυμία  «Ταμείο  Στήριξης  Ασφαλιστικού 
Συστήματος Α.Ε.» (Ταμείο) και  καταρτίζεται το καταστατικό της. 

Το Ταμείο έχει αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών 
στοιχείων  της  ιδιωτικής  περιουσίας  του  Δημοσίου  ή  νομικών 
προσώπων  δημοσίου  δικαίου,  τα  οποία  μεταβιβάζονται  και 
περιέρχονται στο Ταμείο χωρίς αντάλλαγμα με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  και 
του  κατά  περίπτωση  αρμόδιου  Υπουργού.  Το  προϊόν  της 
αξιοποίησης  των  παραπάνω  περιουσιακών  στοιχείων, 
χρησιμοποιείται  αποκλειστικά  για  την  οικονομική  στήριξη  του 
ασφαλιστικού  συστήματος,  όπως  ειδικότερα  προσδιορίζεται  στο 
καταστατικό του. 

Το  Ταμείο  λειτουργεί  για  την  εξυπηρέτηση  του  δημοσίου 
συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας 
και διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37), όπως 
ισχύει κάθε φορά, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση 
που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. 

2.   Με  την  απόφαση  της  παραγράφου  1  που  δημοσιεύεται  στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προσδιορίζεται ειδικότερα ο σκοπός 
του  Ταμείου  και  καθορίζονται  τα  θέματα  που  αφορούν  τα 
περιουσιακά στοιχεία που περιέρχονται σε αυτό, τα έσοδα και τη 
διάθεσή τους και εγκρίνεται το προβλεπόμενο στο άρθρο 2 του κ.ν. 
2190/1920 καταστατικό του Ταμείου, με το οποίο ρυθμίζονται όλα 
τα θέματα που προβλέπονται  από την κείμενη για τις  ανώνυμες 
εταιρείες νομοθεσία. Το καταστατικό μπορεί να τροποποιείται και 
να  κωδικοποιείται  με  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  του 
Ταμείου, που εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και δημοσιεύεται  στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με το καταστατικό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την έδρα, 
το  αρχικό  μετοχικό  κεφάλαιο,  την  αύξηση  και  τη  μείωση  του 
μετοχικού  κεφαλαίου,  την  έκδοση  των  μετοχών,  τα  δικαιώματα 



των μετόχων, τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις 
αρμοδιότητες  της  Γενικής  Συνέλευσης  και  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου,  τις  αρμοδιότητες  του  Προέδρου  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου  και  του  Διευθύνοντος  Συμβούλου,  τους  πόρους  του 
Ταμείου,  τους  ελεγκτές,  την  εταιρική  χρήση,  τις  ετήσιες 
οικονομικές  καταστάσεις,  τη  λύση  και  την  εκκαθάριση  της 
εταιρείας,  την  πρώτη  εταιρική  χρήση,  το  πρώτο  Διοικητικό 
Συμβούλιο, τους πρώτους, τακτικό και αναπληρωματικό, ελεγκτές 
και κάθε άλλο σχετικό θέμα που προβλέπεται από την κείμενη για 
τις ανώνυμες εταιρείες νομοθεσία.

3.   Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Ταμείου, με τον οποίο 
καθορίζονται η διάρθρωση του Ταμείου, οι θέσεις προσωπικού, τα 
αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη στη θέση, οι πάσης φύσεως 
αποδοχές του προσωπικού, ανάλογα με τα τυπικά και ουσιαστικά 
του  προσόντα  και  τα  καθήκοντα  που  ασκεί,  και  ο  πειθαρχικός 
έλεγχος  του  προσωπικού  καταρτίζεται  από  το  Διοικητικό 
Συμβούλιο  του  Ταμείου  και  εγκρίνεται  με  κοινή  απόφαση  των 
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
που   δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

4.   Με κανονισμό που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ταμείου  και  εγκρίνεται  με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών 
Οικονομικών  και  Εργασίας  και  Κοινωνικής  Ασφάλισης  που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι 
όροι  και  οι  διαδικασίες  ανάθεσης  μελετών  και  υπηρεσιών  και 
εκτέλεσης  έργων  και  εργασιών,  προμηθειών,  αγορών  ακινήτων, 
μισθώσεων, εκμισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης και 
κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτων. 

5.   Μέχρι  την  έγκριση  των  κανονισμών  που  προβλέπονται  στις 
παραγράφους 3 και  4 του παρόντος άρθρου,  τα σχετικά θέματα 
διέπονται  από  τις  εκάστοτε  ισχύουσες  γενικές  διατάξεις, 
επιφυλασσομένων  των  διατάξεων  για  το  συντονισμό  των 
διαδικασιών  σύναψης  συμβάσεων  έργων,  προμηθειών  και 
υπηρεσιών.   



Άρθρο 5 

Έναρξη ισχύος

Η  ισχύς  των  διατάξεων  του  παρόντος  νόμου  αρχίζει  από  τη 
δημοσίευσή  του  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως  εκτός  αν 
ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.



Αθήνα     Φεβρουαρίου 2012

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
  ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 



ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ

ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

            

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,  ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ    



ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ     ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ    

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ



ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ

ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ



            

Ε Ι Δ Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Στο  σχέδιο  νόμου  «Έγκριση  των  Σχεδίων  Συμβάσεων  Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης  μεταξύ  του  Ευρωπαϊκού  Ταμείου  Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας  (Ε.Τ.Χ.Σ.),  της  Ελληνικής  Δημοκρατίαs  και  της  Τράπεζας  της  
Ελλάδος,  του  Σχεδίου  του  Μνημονίου  Συνεννόησης  μεταξύ  της  Ελληνικής  
Δημοκρατίας,  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  και  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος  και  
άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση 
της εθνικής οικονομίας». 

            Από τις  διατάξεις  του  προτεινόμενου  νομοσχεδίου  προκαλούνται,  επί  του 
κρατικού προϋπολογισμού, τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

1.         Ανάληψη νέων υποχρεώσεων μέχρι συνολικού ποσού 30.000.000.000 Ευρώ, 
πλέον  των  αναλογούντων  τόκων,  που  απορρέουν  από  τη  δανειακή  σύμβαση,  με 
σκοπό  τη  χρηματοδότηση  μέρους  της  εθελοντικής  ανταλλαγής  ομολόγων  του 
Ελληνικού Δημοσίου.

            

   Παράλληλα, αναμένεται  να επέλθει  μείωση του Δημοσίου Χρέους,  το ύψος της 
οποίας εξαρτάται από το συνολικό ποσό της ονομαστικής αξίας των ομολόγων που 
θα υπαχθούν στη διαδικασία αναδιάρθρωσης του Ελληνικού Χρέους. (Εκτιμάται ότι, 
το  συνολικό  ποσό  ονομαστικής  αξίας  των  ομολόγων  που  θα  ενταχθούν  στη 
διαδικασία θα ανέλθει στο ποσό των  200.000.000.000 Ευρώ, ενώ η συνολική αξία 
των νέων τίτλων που θα εκδοθούν για την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης θα είναι 
της τάξεως των 70.000.000.000 Ευρώ).  (άρθρο 1)

2.         Προσωρινή αύξηση Δημοσίου Χρέους μέχρι του ποσού των 35.000.000.000 
Ευρώ, από  τις  δανειακές  συμβάσεις  με  σκοπό  τη  δυνατότητα  της  Ελλάδας  να 
επαναγοράσει  τίτλους  που  έχουν  παρασχεθεί  ως  ενέχυρο  στο  ευρωσύστημα,  με 
τίτλους του Ε.Τ.Χ.Σ.

            Η ανωτέρω αύξηση του Δημοσίου Χρέους συνεπάγεται ισόποση αύξηση του 
χαρτοφυλακίου  του  Δημοσίου.  (άρθρο  1).  Ο  μηχανισμός  αυτός  θα  λειτουργήσει 
μέχρι την ολοκλήρωση του PSI.



3.         Αύξηση Δημοσίου Χρέους μέχρι του ποσού των 5.700.000.000 Ευρώ, από τη 
δανειακή σύμβαση με σκοπό την εξυπηρέτηση των δεδουλευμένων τόκων, μέχρι την 
ημερομηνία ανταλλαγής των ομολόγων.  (άρθρο 1) 

4.         Δαπάνη, από τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας αποκλειστικού σκοπού με την 
επωνυμία «Ταμείο Στήριξης Ασφαλιστικού Συστήματος Α.Ε.», το ύψος της οποίας 
εξαρτάται και θα προσδιορισθεί από την κ.υ.α. που θα τη συστήσει. (άρθρο 4)

            Η  ανωτέρω  δαπάνη  θα  αντιμετωπιστεί  από  τις  πιστώσεις  του  κρατικού 
προϋπολογισμού.

5.         Απώλεια  εσόδων,  από  τις  θεσπιζόμενες  φοροαπαλλαγές  στα  πλαίσια 
ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. (άρθρο 3)

Η απώλεια αυτή θα αναπληρωθεί από τη μείωση του δημοσίου χρέους που 
συνεπάγεται η αναδιάρθρωση αυτού. 

            

    Αθήνα      Φεβρουαρίου  2012

Ο    ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  

  ΕΥΑΓ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
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Ε Κ Θ Ε Σ Η

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος)

Στο  σχέδιο  νόμου  «Έγκριση  των  Σχεδίων  Συμβάσεων  Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης  μεταξύ  του  Ευρωπαϊκού  Ταμείου  Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας  (Ε.Τ.Χ.Σ.),  της  Ελληνικής  Δημοκρατίαs  και  της  Τράπεζας  της  
Ελλάδος,  του  Σχεδίου  του  Μνημονίου  Συνεννόησης  μεταξύ  της  Ελληνικής  



Δημοκρατίας,  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  και  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος  και  
άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση 
της εθνικής οικονομίας».

            

Με  τις  διατάξεις  του  υπόψη  νομοσχεδίου  προβλέπονται  μεταξύ  άλλων  τα 
ακόλουθα:

1.         Εγκρίνονται τα ακόλουθα Σχέδια Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), όπως τα Σχέδια αυτά 
με τα συνημμένα παραρτήματά τους προσαρτώνται στον υπό ψήφιση νόμο:

   α.i)   Το  Σχέδιο  Σύμβασης  με  τίτλο  «Σύμβαση  Διευκόλυνσης  PSI Διαχείρισης 
Υποχρεώσεων»,  για  την  παροχή  χρηματοδοτικής  ενίσχυσης  μέχρι  του  συνολικού 
ποσού  των  τριάντα  δισεκατομμυρίων  (30.000.000.000)  Ευρώ,  με  σκοπό  να 
χρηματοδοτηθεί  μέρος  της  εθελοντικής  ανταλλαγής  ομολόγων  της  Ελλάδας  με 
επενδυτές του ιδιωτικού τομέα.

      ii)  Το  Σχέδιο  Σύμβασης  Συγχρηματοδότησης  μεταξύ  της  Ελληνικής 
Δημοκρατίας, της ΤτΕ, του Ε.Τ.Χ.Σ. και της Wilmington Trust (London) Limited, με 
τίτλο «Σύμβαση Συγχρηματοδότησης», με σκοπό να καθοριστούν για την εκτέλεση 
της  προαναφερόμενης  Σύμβασης,  το  οφειλόμενο  ποσό,  οι  πληρωμές  και  οι 
υποχρεώσεις, καθώς και ο τρόπος πληρωμής μέσω κοινού φορέα πληρωμής.

   iii)    Το  Σχέδιο  Σύμβασης  με  τίτλο  «Συμφωνία  Διευκόλυνσης  Πιστωτικής 
Ενίσχυσης  της  Ευρωπαϊκής  Κεντρικής  Τράπεζας  (Ε.Κ.Τ.)»,  για  την  παροχή 
χρηματοδοτικής  ενίσχυσης  μέχρι  του  συνολικού  ποσού  των  τριάντα  πέντε 
δισεκατομμυρίων (35.000.000.000) Ευρώ, με σκοπό να παρασχεθεί στην Ελληνική 
Δημοκρατία η δυνατότητα να χρηματοδοτήσει την ενδεχόμενη επαναγορά τίτλων της 
που έχουν παρασχεθεί ως ενέχυρο στο Ευρωσύστημα με τίτλους του Ε.Τ.Χ.Σ.        

      

   iv)    Το  Σχέδιο  Σύμβασης  με  τίτλο  «Διευκόλυνση  αποπληρωμής  Τόκων 
Ομολόγων», σχετικά με την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης μέχρι του συνολικού 
ποσού των πέντε δισεκατομμυρίων επτακοσίων εκατομμυρίων (5.700.000.000) Ευρώ, 
με  σκοπό  την  εξυπηρέτηση  των  συσσωρευμένων  τόκων  ομολόγων  μέχρι  την 
ημερομηνία εθελοντικής ανταλλαγής των ομολόγων.

                                                                        

   β.      Εγκρίνονται τα σχέδια:

      i)   του  Μνημονίου  Συνεννόησης,  μεταξύ  της  Ελληνικής  Δημοκρατίας,  της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΤτΕ, το οποίο αποτελείται από:

       -    το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής,

       -    το Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής 
Πολιτικής, και



       -    το Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης, με τα παραρτήματα και τους πίνακες που 
το συνοδεύουν.

      ii)  των  Επιστολών  Πρόθεσης  του  Πρωθυπουργού  και  του  Υπουργού 
Οικονομικών, καθώς και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος προς:

        -   τον Πρόεδρο των κρατών μελών της Ευρωζώνης, τον αρμόδιο Αντιπρόεδρο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις και το 
Ευρώ,  και  τον  Πρόεδρο  της  Ε.Κ.Τ.,  η  οποία  θα  συνοδεύεται  από  το  Μνημόνιο 
Συνεννόησης και

       -    το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.),  η οποία θα συνοδεύεται  από το 
Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και το Τεχνικό Μνημόνιο 
Συνεννόησης.

   

   γ.      Παρέχεται εξουσιοδότηση στον: 

      i)    Πρωθυπουργό  και  τον  Υπουργό  Οικονομικών  να  εκπροσωπήσουν  την 
Ελληνική Δημοκρατία και  να υπογράψουν το εγκεκριμένο Σχέδιο του Μνημονίου 
Συνεννόησης και των Σχεδίων των Επιστολών Πρόθεσης.                              ii)        
Υπουργό  Οικονομικών  να  εκπροσωπήσει  την  Ελληνική  Δημοκρατία  και  να 
υπογράψει τα εγκεκριμένα Σχέδια των Συμβάσεων, καθώς και να εκπροσωπεί την 
Ελληνική  Δημοκρατία  και  να  υπογράφει  τις  ανά  τρίμηνο  αναθεωρήσεις  του 
Μνημονίου Συνεννόησης και τις αντίστοιχες Επιστολές Πρόθεσης προς τον Πρόεδρο 
των  κρατών  μελών  της  Ευρωζώνης,  τον  αρμόδιο  Αντιπρόεδρο  της  Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής  για  τις  Οικονομικές  και  Νομισματικές  Υποθέσεις  και  το  Ευρώ,  τον 
Πρόεδρο της Ε.Κ.Τ . και το Δ.Ν.Τ. 

      iii)  Διοικητή της ΤτΕ να εκπροσωπεί την ΤτΕ και να υπογράφει τα εγκεκριμένα 
Σχέδια  των  Συμβάσεων,  καθώς  και  τα  εγκεκριμένα  Σχέδια  του  Μνημονίου 
Συνεννόησης  και  των  Επιστολών  Πρόθεσης,  καθώς  και  της  ανά  τρίμηνο 
αναθεωρήσεις του Μνημονίου Συνεννόησης με τις αντίστοιχες Επιστολές Πρόθεσης. 

   δ.      Καθορίζεται  η  έναρξη  ισχύος  των  προαναφερομένων  Συμβάσεων 
κ.λπ.                                                                                                                     (άρθρο 
1)

2.α.     Συμπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2198/1994 αναφορικά με τη 
μετατροπή  εντόκων  γραμματίων,  ομολόγων  ή  τίτλων  ομολογιακών  δανείων  σε 
τίτλους με λογιστική μορφή.

            Συγκεκριμένα ορίζεται  ότι,  σε περίπτωση συνεχούς  αδυναμίας  λειτουργίας 
του Συστήματος Λογιστικής Παρακολούθησης Συναλλαγών,  για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον  14  ημερών,  με  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομικών  εκδίδονται 
ενσώματοι τίτλοι, οι οποίοι παραδίδονται στους φορείς του Συστήματος προς φύλαξη 
ή  προς  διάθεση  στους  δικαιούχους  επενδυτές.  Οι  εν  λόγω  τίτλοι  δύνανται  να 
εκδίδονται και υπό μορφή αποθετηρίων εγγράφων.

   β.      Τροποποιούνται  –  συμπληρώνονται  οι  διατάξεις  του  άρθρου  11  του  ν. 
2198/1994 αναφορικά με  την εισαγωγή στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)  και 
τίτλων άλλων εκδοτών πλην του Ελληνικού Δημοσίου στα εξής, κατά βάση, σημεία:

      i)   Παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής / καταχώρισης στο Σ.Α.Τ., με πράξεις του 
Διοικητή της ΤτΕ των οριζόμενων χρηματοπιστωτικών μέσων Ελλήνων ή αλλοδαπών 
εκδοτών, καθώς και των δικαιωμάτων επί των σχετικών χρηματοπιστωτικών μέσων.

      ii)  Προβλέπεται ότι:



      -     Ο κατά περίπτωση υπόχρεος, για την καταβολή των τόκων και του κεφαλαίου 
των οφειλόμενων τίτλων, οφείλει να αποδίδει αυτά στους οικείους λογαριασμούς του 
εκάστοτε φορέα του Συστήματος.

      -     Η κατά τα ανωτέρω καταβολή επιφέρει την απόσβεση των υποχρεώσεων αα) 
της ΤτΕ, ββ) του εκδότη των τίτλων σε λογιστική μορφή, γγ) του Θεματοφύλακα των 
υποκείμενων  αξιών  και  δδ)  του  εκδότη  των  υποκείμενων  αξιών,  έναντι  των 
δικαιούχων των τίτλων.

      -     Ο εκάστοτε επενδυτής, με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων, έχει 
αξίωση εκ του τίτλου του, στρεφόμενη μόνο κατά του φορέα του Συστήματος, στον 
οποίο τηρείται ο λογαριασμός του.

      iii)  Ορίζεται ότι, σε περίπτωση που ο εκδότης των υποκείμενων αξιών δεν έχει 
εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  για  καταβολή  των  ληξιπρόθεσμων  τόκων  και 
κεφαλαίων, δεν ευθύνεται έναντι των φορέων ή των επενδυτών ο εκδότης των τίτλων 
σε λογιστική μορφή, ο Θεματοφύλακας των υποκείμενων αξιών ή η Τράπεζα της 
Ελλάδος.

Ο  εκδότης  των  προαναφερόμενων  τίτλων,  καθώς  και  κατά  περίπτωση,  οι 
οικείοι  φορείς  του  Συστήματος  και  οι  επενδυτές  έχουν  ευθεία  αξίωση  κατά  του 
εκδότη των υποκείμενων αξιών. Το ίδιο συμβαίνει και επί του Θεματοφύλακα των 
υποκείμενων αξιών, ο οποίος δεν έχει εκπληρώσει την σχετική του υποχρέωση.

      iv)  Προβλέπεται ότι, η ΤτΕ δύναται να τηρεί λογαριασμούς τίτλων σε Κεντρικό 
Μητρώο Τίτλων ή Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων για τα ανωτέρω χρηματοπιστωτικά 
μέσα Ελλήνων ή αλλοδαπών εκδοτών, που έχουν εκδοθεί σε υλική ή άϋλη μορφή ή 
δικαιώματα επ’ αυτών.

            Σε  περίπτωση  μη  εκπλήρωσης  υποχρεώσεων  αα)  εκδότη  υποκείμενων 
χρηματοπιστωτικών  μέσων  που  η  ΤτΕ  κατέχει  μέσω  λογαριασμού  σε  Κεντρικό 
Μητρώο  Τίτλων  ή  σε  Κεντρικό  Αποθετήριο  Τίτλων  ή  ββ)  Κεντρικού  Μητρώου 
Τίτλων  και  Κεντρικού  Αποθετηρίου  Τίτλων,  ως  προς  τα  υποκείμενα 
χρηματοπιστωτικά  μέσα  που  η  ΤτΕ  κατέχει  μέσω  αυτών,  η  ΤτΕ  λαμβάνει  κάθε 
εύλογο πρόσφορο μέτρο για την προάσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των 
δικαιούχων των υποκείμενων αξιών.

   γ.      Ορίζεται ότι, το απόρρητο επί των άυλων τίτλων δεν ισχύει έναντι του εκδότη 
αυτών.

   δ.      Προβλέπεται ότι, σε περίπτωση ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, 
κατά εφαρμογή προγράμματος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, ουδεμία 
μεταβολή  επέρχεται  στους  λογαριασμούς  τίτλων  που  τηρούνται  στο  Σύστημα 
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων σε Λογιστική Μορφή που διαχειρίζεται η 
ΤτΕ κ.λπ.

   ε.      Συμπληρώνεται ο ν. 2362/1995 (Δημόσιο Λογιστικό) και προβλέπεται ότι: 

      -     Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών προσδιορίζονται οι δαπάνες και 
τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού που δημιουργούνται χωρίς ταμειακή ροή και 
καθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για την εμφάνιση στα έσοδα και 
τα έξοδα αυτού.

      -     Για δαπάνες χρεολυσίων που αφορούν αγορά χρέους λήξης μελλοντικών ετών 
και εξόφλησης βραχυπρόθεσμου δανεισμού, οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται και 
αναλαμβάνονται στον κρατικό προϋπολογισμό κατά το χρόνο πραγματοποίησης των 
δαπανών  αυτών  και  δεν  απαιτείται  για  την  κατηγορία  αυτή  ψήφιση 
συμπληρωματικού προϋπολογισμού.



   στ.    Ορίζεται  ότι,  δαπάνες  και  έσοδα,  με  ή  χωρίς  ταμειακή  ροή,  που 
δημιουργούνται  στο  πλαίσιο  και  κατά  την  υλοποίηση  αποφάσεων  της  συνόδου 
κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 26ης Οκτωβρίου 2011, για την αναδιάταξη του 
Ελληνικού δημόσιου χρέους και την παροχή χρηματοδοτικών διευκολύνσεων προς 
την Ελλάδα ή αντίστοιχων μεταγενέστερων αποφάσεων Συνόδων Κορυφής, καθώς 
και την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με ομόλογα νέας έκδοσης, 
τακτοποιούνται  κατά  παρέκκλιση  των  διατάξεων  του  Δημοσίου  Λογιστικού.  Οι 
ειδικότερες  διαδικασίες  και  κάθε  αναγκαίο  θέμα,  για  την  εφαρμογή  των 
προαναφερόμενων,  θα  καθορίζονται  με  σχετική  απόφαση  του  Υπουργού 
Οικονομικών.

            Με όμοια απόφαση, στα πλαίσια εφαρμογής των ανωτέρω προγραμμάτων και 
για  την  ολοκλήρωσή  τους,  μπορεί  να  παρέχεται  εξουσιοδότηση  στην  ΤτΕ  ή 
οποιοδήποτε  άλλο πιστωτικό  ίδρυμα του  εσωτερικού  ή  εξωτερικού,  να  προβαίνει 
ενεργώντας  για  λογαριασμό  του  Ελληνικού  Δημοσίου  σε  οποιαδήποτε  πράξη, 
ενέργεια ή διαδικασία κρίνεται αναγκαία, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής 
διάταξης.          (άρθρο 2)

3.         Ρυθμίζονται θέματα φορολόγησης των ομολόγων που εκδίδονται στο πλαίσιο 
της αναδιάταξης του ελληνικού χρέους. Επίσης καθορίζονται τα αρμόδια όργανα των 
φορέων για την απόφαση συμμετοχής ή μη αυτών σε πρόγραμμα ανταλλαγής τίτλων 
του  Ελληνικού  Δημοσίου,  κατ΄  εφαρμογή  προγράμματος  για  την  αναδιάταξη  του 
ελληνικού χρέους. Ειδικότερα, ορίζεται ότι:

  α.       Η ανταλλαγή ομολόγων από τον αρχικό κάτοχο τους με άλλους τίτλους κατ’ 
εφαρμογή  προγράμματος  συμμετοχής  στην  αναδιάταξη  του  ελληνικού  χρέους, 
θεωρείται διακράτηση μέχρι την ημερομηνία λήξης των αρχικών ομολόγων για την 
απαλλαγή που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 12 του Κώδικα 
Φορολογίας  Εισοδήματος  (  Κ.Φ.Ε.,  ν.2238/1994),  δηλ.  για  την  απαλλαγή από το 
φόρο εισοδήματος των τόκων ομολογιακών δανείων  με διάρκεια ίση ή μεγαλύτερη 
των δύο (2) ετών, εφόσον διακρατούνται από τον αρχικό κάτοχο των τίτλων.  

  β.       Προστίθεται παράγραφος στο άρθρο 12 του Κ.Φ.Ε., σύμφωνα με την οποία, 
οι  τόκοι  που  προκύπτουν  από  ομόλογα  που  εκδίδονται  από  το  Ε.Τ.Χ.Σ.,  κατ’ 
εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, έχουν 
την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους τόκους που προκύπτουν από ομόλογα που 
εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο στην Ελλάδα. Για τους τόκους που προκύπτουν από τα 
ομόλογα  αυτά  εφαρμόζονται  ανάλογα  οι  διατάξεις  της  παραγράφου  11  του  ίδιου 
άρθρου (περί απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος των τόκων ομολογιακών δανείων  
με διάρκεια ίση ή μεγαλύτερη των δύο (2) ετών που διακρατούνται από τον αρχικό 
κάτοχο τους).  

  γ.       Στο  άρθρο  24  του  Κ.Φ.Ε.,  σχετικά  με  το  εισόδημα  από  κινητές  αξίες, 
προστίθεται  διάταξη,  σύμφωνα  με  την  οποία,  ως  παράγωγα  χρηματοοικονομικά 
προϊόντα  νοούνται  και  τα  χρηματοοικονομικά  μέσα  που  εκδίδει  το  Ελληνικό 
Δημόσιο, κατ’ εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού 
χρέους η απόδοση των οποίων συνδέεται με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ρήτρες 
ΑΕΠ).

Επίσης  ορίζεται  ότι,  τα  κεφαλαιακά  κέρδη  που  αποκτούν  ατομικές 
επιχειρήσεις και υπόχρεοι της παρ. 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (προσωπικές εταιρείες, 
κοινωνίες  αστικού  δικαίου  κ.λπ.)  που  τηρούν  βιβλία  τρίτης  κατηγορίας,  από 
συναλλαγές  και  στην  ανωτέρω  κατηγορία  παράγωγων  προϊόντων,  που 
διαπραγματεύονται  στην  αγορά  παραγώγων  του  Χρηματιστηρίου  Αθηνών  ή  σε 



αλλοδαπό χρηματιστήριο παραγώγων ή σε άλλη οργανωμένη αγορά,  απαλλάσσονται 
από το φόρο εισοδήματος, για όσο χρόνο τα κέρδη αυτά εμφανίζονται σε λογαριασμό 
ειδικού αποθεματικού.

  δ.       Η χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος των νομικών προσώπων της 
παρ. 1 του άρθρου 101 του  Κ.Φ.Ε. (Α.Ε., Ε.Π.Ε., συνεταιρισμών  κ.λπ.)  από την 
ανταλλαγή  ομολόγων  του  Ελληνικού  Δημοσίου  ή  εταιρικών  ομολόγων,  κατ’ 
εφαρμογή  προγράμματος  συμμετοχής  στην  αναδιάταξη  του  ελληνικού  χρέους, 
εκπίπτει σε ίσες δόσεις  από τα ακαθάριστα έσοδα των διαχειριστικών περιόδων που 
μεσολαβούν μέχρι τη λήξη των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που δόθηκαν σε 
ανταλλαγή,  αρχής  γενομένης  από  αυτή  μέσα  στην  οποία  πραγματοποιείται  η 
ανταλλαγή των τίτλων και ανεξάρτητα από το χρόνο διακράτησής τους.

   ε.      Προβλέπεται η μεταφορά προς συμψηφισμό με το φόρο εισοδήματος τυχόν 
πιστωτικού  υπολοίπου  από  δηλώσεις  φορολογίας  εισοδήματος  οικονομικού  έτους 
2011  και  μετά  των  τραπεζών,  κατά  το  μέρος  που  οφείλεται  σε  φόρο  που  έχει 
παρακρατηθεί επί τόκων ομολόγων ή εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 
και ομολόγων ημεδαπών επιχειρήσεων διαδοχικώς στα πέντε (5) επόμενα οικονομικά 
έτη από τη δημιουργία του πιστωτικού υπολοίπου, κατά το υπόλοιπο που απομένει 
κάθε φορά.                       

   στ.    Ορίζονται τα αρμόδια όργανα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), 
του Κοινού Κεφαλαίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών 
Φορέων  (Κ.Κ.  Ν.Π.Δ.Δ.  και  Α.Φ.),  των  ημεδαπών  εταιρειών  και  λοιπών  ν.π.ι.δ., 
καθώς  και  των  ημεδαπών  ν.π.δ.δ.,  για  την  απόφαση  συμμετοχής  ή  μη  αυτών  σε 
πρόγραμμα  ανταλλαγής  τίτλων  του  Ελληνικού  Δημοσίου,  κατ΄  εφαρμογή 
προγράμματος  για  την αναδιάταξη του ελληνικού  χρέους  και  προβλέπεται  ότι,  τα 
μέλη και στελέχη των οργάνων αυτών δεν υπέχουν, κατά την άσκηση της ανωτέρω 
αρμοδιότητας,  καμία  ποινική,  αστική,  διοικητική  ή  άλλη  ευθύνη. 
                                                                        (άρθρο 3)

4.α.     Προβλέπεται  η  σύσταση,  με  κ.υ.α.,  ανώνυμης  εταιρείας  αποκλειστικού 
σκοπού  με  την  επωνυμία  «Ταμείο  Στήριξης  Ασφαλιστικού  Συστήματος  Α.Ε.» 
(Ταμείο) και  η κατάρτιση του καταστατικού της. 

Το Ταμείο έχει αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων 
της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τα 
οποία  μεταβιβάζονται  και  περιέρχονται  στο  Ταμείο,  χωρίς  αντάλλαγμα,  με  κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,  Εργασίας και  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και 
του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Το προϊόν της αξιοποίησης των παραπάνω 
περιουσιακών στοιχείων, χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την οικονομική  στήριξη 
του  ασφαλιστικού  συστήματος,  όπως  ειδικότερα  προσδιορίζεται  στο  καταστατικό 
του. 

Το  Ταμείο  λειτουργεί  για  την  εξυπηρέτηση  του  δημοσίου  συμφέροντος, 
σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του 
κ.ν.  2190/1920,  όπως  ισχύει  κάθε  φορά,  εκτός  εάν  ορίζεται  διαφορετικά  στην 
απόφαση σύστασης του. 

  β.       Με την απόφαση σύστασης του Ταμείου προσδιορίζεται ειδικότερα ο σκοπός 
αυτού  και  καθορίζονται  τα  θέματα  που  αφορούν  τα  περιουσιακά  στοιχεία  που 
περιέρχονται σε αυτό, τα έσοδα και τη διάθεσή τους και εγκρίνεται το καταστατικό 
του, με το οποίο ρυθμίζονται όλα τα θέματα που προβλέπονται από την κείμενη για 
τις ανώνυμες εταιρείες νομοθεσία. Το καταστατικό μπορεί να τροποποιείται και να 
κωδικοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ταμείου, που εγκρίνεται με 



απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

            Με το καταστατικό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την έδρα, το αρχικό 
μετοχικό κεφάλαιο, την αύξηση και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση 
των  μετοχών,  τα  δικαιώματα  των  μετόχων,  τη  σύγκληση,  τη  συγκρότηση,  τη 
λειτουργία  και  τις  αρμοδιότητες  της  Γενικής  Συνέλευσης  και  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου, τις αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του 
Διευθύνοντος Συμβούλου, τους πόρους του Ταμείου, κ.λπ.

  γ.       Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ταμείου, ο οποίος καταρτίζεται 
από  το  Διοικητικό  του  Συμβούλιο  και  εγκρίνεται  με  κ.υ.α.,   καθορίζονται  η 
διάρθρωση  του  Ταμείου,  οι  θέσεις  προσωπικού,  τα  αναγκαία  προσόντα  για  την 
πρόσληψη  στη  θέση,  οι  πάσης  φύσεως  αποδοχές  του  προσωπικού,  καθώς  και  ο 
πειθαρχικός έλεγχος αυτού. 

  δ.       Με  κανονισμό  που  καταρτίζεται  όπως  και  ο  εσωτερικός  κανονισμός 
λειτουργίας,  καθορίζονται  οι  όροι  και  οι  διαδικασίες  ανάθεσης  μελετών  και 
υπηρεσιών  και  εκτέλεσης  έργων  και  εργασιών,  προμηθειών,  αγορών  ακινήτων, 
μισθώσεων,  εκμισθώσεων  και  γενικά  παραχωρήσεων  χρήσης  και  κάθε  άλλου 
ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτων.                                     

   ε.      Ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος του υπό ψήφιση νόμου. (άρθρα 4-5)

   

            Από  τις  προτεινόμενες  διατάξεις  προκαλούνται  τα  ακόλουθα  οικονομικά 
αποτελέσματα:

Α.        Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1.         Ανάληψη νέων υποχρεώσεων μέχρι συνολικού ποσού 30.000.000.000 Ευρώ, 
πλέον  των  αναλογούντων  τόκων,  που  απορρέουν  από  τη  δανειακή  σύμβαση,  με 
σκοπό  τη  χρηματοδότηση  μέρους  της  εθελοντικής  ανταλλαγής  ομολόγων  του 
Ελληνικού Δημοσίου.

            Παράλληλα, αναμένεται να επέλθει μείωση του Δημοσίου Χρέους, το ύψος 
της οποίας εξαρτάται από το συνολικό ποσό της ονομαστικής αξίας των ομολόγων 
που θα υπαχθούν στη διαδικασία αναδιάρθρωσης του Ελληνικού Χρέους. (Εκτιμάται 
ότι,  το  συνολικό  ποσό  ονομαστικής  αξίας  των  ομολόγων  που  θα  ενταχθούν  στη 
διαδικασία θα ανέλθει στο ποσό των  200.000.000.000 Ευρώ, ενώ η συνολική αξία 
των νέων τίτλων που θα εκδοθούν για την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης θα είναι 
της τάξεως των 70.000.000.000 Ευρώ).  (άρθρο 1)

2.         Προσωρινή αύξηση Δημοσίου Χρέους μέχρι του ποσού των 35.000.000.000 
Ευρώ, από  τις  δανειακές  συμβάσεις  με  σκοπό  τη  δυνατότητα  της  Ελλάδας  να 
επαναγοράσει  τίτλους  που  έχουν  παρασχεθεί  ως  ενέχυρο  στο  ευρωσύστημα,  με 
τίτλους του Ε.Τ.Χ.Σ..

            Η ανωτέρω αύξηση του Δημοσίου Χρέους συνεπάγεται ισόποση αύξηση του 
χαρτοφυλακίου  του  Δημοσίου.  (άρθρο  1). Ο  μηχανισμός  αυτός  θα  λειτουργήσει 
μέχρι την ολοκλήρωση του PSI.



3.         Αύξηση Δημοσίου Χρέους μέχρι του ποσού των 5.700.000.000 Ευρώ, από τη 
δανειακή σύμβαση με σκοπό την εξυπηρέτηση των δεδουλευμένων τόκων, μέχρι την 
ημερομηνία ανταλλαγής των ομολόγων.  (άρθρο 1)

4.         Δαπάνη, από τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας αποκλειστικού σκοπού με την 
επωνυμία «Ταμείο Στήριξης Ασφαλιστικού Συστήματος Α.Ε.», το ύψος της οποίας 
εξαρτάται και θα προσδιορισθεί από την κ.υ.α. που θα τη συστήσει. (άρθρο 4)

5.         Απώλεια  εσόδων,  από  τις  θεσπιζόμενες  φοροαπαλλαγές  στα  πλαίσια 
ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. (άρθρο 3)

Β.        Επί του κρατικού προϋπολογισμού και      ν.π.δ.δ.  

                Μείωση περιουσίας του Δημοσίου και   ν.π.δ.δ.,  από τη μεταβίβαση στο 
συνιστώμενο «Ταμείο Στήριξης Ασφαλιστικού Συστήματος Α.Ε.» περιουσιακών τους 
στοιχείων  χωρίς  αντάλλαγμα,  με  αντίστοιχη  αύξηση  εσόδων  των  ασφαλιστικών 
φορέων. (άρθρο 4)
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:

«Έγκριση  των  Σχεδίων  Συμβάσεων  Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης  μεταξύ  του  Ευρωπαϊκού  Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής 
Δημοκρατίαs και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του 
Μνημονίου  Συνεννόησης  μεταξύ  της  Ελληνικής 
Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας 
της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση 
του  δημοσίου  χρέους  και  τη  διάσωση  της  εθνικής 
οικονομίας» 

α) Το ζήτημα το οποίο πρόκειται να ρυθμιστεί:

A.  H  έγκριση  των  Σχεδίων  των  ακόλουθων  Συμβάσεων 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής  Σταθερότητας  (Ε.Τ.Χ.Σ.),  της  Ελληνικής 
Δημοκρατίαs και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ):   

α)   Το  Σχέδιο  Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης,  με  τίτλο 
«Σύμβαση Διευκόλυνσης  Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ/PSI» 
(“PSI LM Facility Agreement”), για την παροχή χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης  μέχρι  του  συνολικού  ποσού  των  τριάντα 
δισεκατομμυρίων (30,000,000,000) Ευρώ. 

β) Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχρηματοδότησης μεταξύ της Ελληνικής 
Δημοκρατίας  ως  επωφελούμενου  κράτους  μέλους,  της  ΤτΕ,  του 



Ε.Τ.Χ.Σ.,  και  της  Wilmington  Trust (London)  Limited,  με  τίτλο 
«Σύμβαση  Συγχρηματοδότησης»  (“Co–Financing 
Agreement”), που συνοδεύει την προηγούμενη σύμβαση. 

γ)   Το Σχέδιο Σύμβασης  Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, με τίτλο 
«Συμφωνία Διευκόλυνσης Πιστωτικής Ενίσχυσης της  ΕΚΤ» 
(“ECB  Credit  Enhancement  Facility  Agreement”),  για  την 
παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης, μέχρι του συνολικού ποσού των 
τριάντα πέντε δισεκατομμυρίων (35,000,000,000) Ευρώ.  

δ)  Το  Σχέδιο  Σύμβασης  Χρηματοδοτικής  Διευκόλυνσης  με  τίτλο 
«Διευκόλυνση  αποπληρωμής  Τόκων  Ομολόγων» (“Bond 
Interest  Facility”),  σχετικά  με  την  παροχή  χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης μέχρι του συνολικού ποσού των πέντε δισεκατομμυρίων 
επτακοσίων εκατομμυρίων (5,700,000,000)  Ευρώ. 

Β.  Η  έγκριση  των  Σχεδίων  του  Μνημονίου  Συνεννόησης 
(Memorandum  Of  Understanding) που  υπογράφεται  από 
εκπροσώπους  της  Ελληνικής  Δημοκρατίας,  της  Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και  το οποίο αποτελείται 
από τα εξής τμήματα: 

o το  Μνημόνιο  Οικονομικής  και  Χρηματοπιστωτικής  Πολιτικής 
(Memorandum of Economic and Financial Policies),  

o το  Μνημόνιο  Συνεννόησης  στις  Συγκεκριμένες  Προϋποθέσεις 
Οικονομικής Πολιτικής (Memorandum of Understanding on Specific 
Economic Policy conditionality) και 

o το  Τεχνικό  Μνημόνιο  Συνεννόησης  (Technical  Memorandum  of 
Understanding)  με  τα  παραρτήματα  και  τους  πίνακες  που  το 
συνοδεύουν. 

Γ. Η έγκριση των Σχεδίων των Επιστολών Πρόθεσης (Letters 
of  Intent) του  Πρωθυπουργού  και  του  Υπουργού  Οικονομικών 
καθώς  και  του  Διοικητή  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος  που 
απευθύνονται: 

α. Στους εκπροσώπους θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. : 

-                      τον Πρόεδρο των κρατών μελών της Ευρωζώνης, 

-                      τον  αρμόδιο  Αντιπρόεδρο  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής 
για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις και το Ευρώ, και 

-                      τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 

β. Στον εκπρόσωπο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.  

Οι επιστολές αυτές συνοδεύονται από το Μνημόνιο Συνεννόησης.  

Δ.  Η  παροχή  εξουσιοδοτήσεων στον  Πρωθυπουργό  και  τον 
Υπουργό  Οικονομικών  για  να υπογράψουν  τα  εγκεκριμένα  Σχέδια 
των Επιστολών Πρόθεσης με τα συνημμένα σε αυτές εγκεκριμένα 
Σχέδια του Μνημονίου Συνεννόησης προς τα θεσμικά όργανα της 



Ε.Ε. και το Δ.Ν.Τ.   

Επίσης, η παροχή εξουσιοδότησης στον Υπουργό Οικονομικών για: 

  να υπογράψει τα εγκεκριμένα Σχέδια των Συμβάσεων. 

  να εκπροσωπεί και να υπογράψει τις ανά τρίμηνο αναθεωρήσεις 
του Μνημονίου Συνεννόησης καθώς και τις αντίστοιχες Επιστολές 
Πρόθεσης  προς την Ε.Ε. και το  ΔΝΤ. 

Προβλέπεται επίσης η παροχή εξουσιοδότησης στον Διοικητή της 
Τράπεζας   της Ελλάδος για την εκπροσώπηση της Τράπεζας της 
Ελλάδος  και  την  υπογραφή  των  εγκεκριμένων  Σχεδίων  των 
Συμβάσεων, των εγκεκριμένων Σχεδίων των Επιστολών Πρόθεσης 
με  το  συνημμένα  σε  αυτές  εγκεκριμένο  Μνημόνιο  Συνεννόησης, 
καθώς  και  των  ανά  τρίμηνο  αναθεωρήσεων   του  Μνημονίου 
Συνεννόησης με τις αντίστοιχες Επιστολές Πρόθεσης. 

Ε. Η ημερομηνία της ισχύος των Συμβάσεων  

Στ. Η διαβίβαση για ενημέρωση στη Βουλή των Συμβάσεων, του 
Μνημονίου  Συνεννόησης  &amp;  των  ανά  τρίμηνο  αναθεωρήσεων 
του Μνημονίου Συνεννόησης καθώς και των  Επιστολών Πρόθεσης, 
μετά την υπογραφή τους από όλα τα προβλεπόμενα μέρη. 

Ζ.  Με τα άρθρα 2, 3 και 4 ρυθμίζονται κρίσιμα θέματα που 
συνάπτονται  με  την  έγκριση  των  Σχεδίων  των παραπάνω 
Συμβάσεων και συγκεκριμένα:    

Άρθρο 2

Στo πλαίσιο  αναδιάρθρωσης  του  ελληνικού  χρέους  και 
αντικατάστασης των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) με 
νέους  τίτλους,  ρυθμίζεται    το  θέμα  της  μεταφοράς των νέων 
τίτλων  στους  δικαιούχους  τους.  Λόγω  της  συμμετοχής  του 
ιδιωτικού  τομέα  (Private  Sector  Involvement/PSI),  τα  υφιστάμενα 
ΟΕΔ πρόκειται να αντικατασταθούν από νέα ΟΕΔ, καθώς και από 
ομόλογα που θα εκδώσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας – ΕΤΧΣ  (European Financial Stability Facility-EFSF).  

Καθώς  το  ΕΤΧΣ  δεν  δέχεται  να  εκδοθούν  τα  ομόλογα  αυτά  στο 
Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) της ΤτΕ, αυτά πρόκειται να εκδοθούν 
από το Κεντρικό Μητρώο/Κεντρικό Αποθετήριο της Clearstream. 

Άρθρο   3      



  Ρυθμίζονται  τα  φορολογικά  θέματα που  άπτονται  των 
Ομολόγων  των  Ελληνικού  Δημοσίου  (ΟΕΔ)  στο  πλαίσιο 
προγράμματος  συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους 
και ανταλλαγής των ομολόγων.  

  Η  αρμοδιότητα  απόφασης  συμμετοχής  σε  πρόγραμμα 
ανταλλαγής  τίτλων  του  Ελληνικού  Δημοσίου,  των  ημεδαπών 
νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, είτε ως φορέων 
του  Συστήματος  Λογιστικής  Παρακολούθησης  Συναλλαγών  της 
παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.2198/1994, είτε ως επενδυτών 
που  έχουν  αξίωση  επί  ή  εκ  του  τίτλου,  επιβάλλεται  να 
προσδιοριστεί ειδικά, δεδομένου ότι πρόκειται για έκτακτη 
διαχειριστική  πράξη,  μη  προβλεπόμενη  ειδικά  στους  γενικούς 
κανόνες  δικαίου  και  στις  καταστατικές  διατάξεις  των  νομικών 
προσώπων.  

Άρθρο 4 

  Ρυθμίζονται τα θέματα της Σύστασης του Ταμείου Στήριξης  
Ασφαλιστικού  Συστήματος  

   

β)  Η υφιστάμενη κατάσταση και  τα προβλήματα τα οποία 
αυτή  συντηρεί,  ιδίως  ως  προς  την  φύση,  τα  αίτια,  την 
έκταση  και  την  πιθανολογούμενη  εξέλιξη  των  εν  λόγω 
προβλημάτων, καθώς και ως προς τις κοινωνικές ομάδες και 
τις γεωγραφικές περιοχές οι οποίες πλήττονται κυρίως:

Άρθρο 1 

Παρά το γεγονός ότι η Χώρα και οι πολίτες της κατέβαλαν 
τεράστια προσπάθεια σταθεροποίησης σε εξαιρετικά σύντομο 
χρονικό διάστημα, η  προσπάθεια εξυγίανσης των δημόσιων 
οικονομικών και μείωσης του ελλείμματος προσέκρουσε στην 
επιδείνωση της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, η οποία 
ταλανίζει τη Χώρα, μειώνοντας τα έσοδα σε σχέση με τα εκάστοτε 
προσδοκώμενα και αυξάνοντας το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του 
ΑΕΠ. 

  Συγκεκριμένα, το δημόσιο χρέος ανήλθε στα 299 δις ευρώ το 2009, 
ή 129.3% του ΑΕΠ, αυξήθηκε στα  329 δις ευρώ το 2010, ή 144,9% 
του ΑΕΠ, ενώ το 2011, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, 
σημειώνει περαιτέρω επιδείνωση, φτάνοντας τα  368 δις 



υπερβαίνοντας το 169% του ΑΕΠ.  Το μεγαλύτερο ποσοστό του 
χρέους λήγει εντός των αμέσως επομένων ετών, γεγονός που 
καθιστά τις άμεσες ταμειακές ανάγκες του Δημοσίου επιτακτικές 
και ζήτημα ζωτικής σημασίας για την εθνική οικονομία.  

  Οι δυσοίωνες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας αποτυπώνονται 
εμφανώς στις αγοραίες τιμές τίτλων εκδοθέντων ή εγγυημένων 
από το Ελληνικό Δημόσιο. Αυτές οι ιστορικά πρωτόγνωρα χαμηλές 
τιμές αντικατοπτρίζουν την εκτίμηση των επενδυτών ότι η πλήρης 
εξυπηρέτηση του χρέους στο σύνολό του, από το Ελληνικό Δημόσιο, 
μπορεί να καταστεί αδύνατη.

  Η δυναμική του χρέους, η οποία αναπτύσσεται σε περιβάλλον 
αρνητικών ρυθμών μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας 
για τέταρτη συνεχή χρονιά το 2012, και σε περιβάλλον 
παγκόσμιας οικονομικής ανασφάλειας, επιβάλλει τη λήψη 
άμεσων μέτρων προς την κατεύθυνση της ελάφρυνσής του.  

Σε δυο συνεχόμενες Συνόδους Κορυφής, στις 11 και στις 25 
Μαρτίου 2011, και στη συνέχεια, με ad hoc απόφαση για την 
Ελλάδα, στις Συνόδους Κορυφής της 21ης Ιουλίου και της 26ης 

Οκτωβρίου 2011, η Ευρωζώνη κάλεσε τους ιδιώτες επενδυτές να 
συμβάλουν και αυτοί στην επίλυση του προβλήματος βιωσιμότητας 
του χρέους της Ελλάδας, εκ παραλλήλου με τους φορολογούμενους 
της Χώρας, οι οποίοι θα καλούνταν να αναδεχθούν το μεγαλύτερο 
κόστος μέσω της εντεινόμενης προσπάθειας προσαρμογής της 
χώρας τους, και με συνεισφορά των δημοσιονομικά υγιών κρατών 
της Ευρωζώνης. 

Επί της αρχής αυτής της τριμερούς χρηματοδότησης του 
προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής ενός κράτους 
μέλους της Ευρωζώνης, η οποία αδυνατεί να προσφύγει στις 
αγορές για να χρηματοδοτηθεί με τρόπο βιώσιμο, υιοθετήθηκε η 
προσέγγιση για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους στη 
Σύνοδο Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου 2011 σε συνέχεια της 
δήλωσης της 21ης Ιουλίου 2011 από τους επικεφαλείς των κρατών 
μελών της ευρωζώνης και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
βάσει της οποίας συστάθηκε στις 7 Ιουνίου 2011 το 
«Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας»  
(Ε.Τ.Χ.Σ.) “European Financial Stability Facility” (EFSF), με σκοπό 
την εξασφάλιση σταθερότητας στα κράτη μέλη της Ευρωζώνης. 

Tο ΕΤΧΣ μπορεί να παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση με τις 
ακόλουθες μορφές: 

-                 «Συμβάσεις Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης» “Financial 
Assistance Facility Agreement”, 

-                 με τη μορφή εκταμίευσης δανείων σύμφωνα με ένα 
πρόγραμμα, 

-                 προληπτικές διευκολύνσεις, 

-                 διευκολύνσεις για τη χρηματοδότηση της 
ανακεφαλαιοποίησης  πιστωτικών ιδρυμάτων κράτους μέλους της 



Ευρωζώνης (μέσω δανείων στις κυβερνήσεις αυτών των κρατών 
μελών, συμπεριλαμβανομένων χωρών εκτός προγράμματος), 

-                 διευκολύνσεις για την αγορά ομολόγων στις 
δευτερογενείς αγορές επί τη βάσει ανάλυσης της ΕΚΤ, που 
αναγνωρίζει την ύπαρξη εξαιρετικών συνθηκών και κινδύνων της 
χρηματοπιστωτικής αγοράς που απειλούν την οικονομική 
σταθερότητα ή 

-                διευκολύνσεις για την αγορά ομολόγων στην πρωτογενή 
αγορά. 

Σύμφωνα με τη δήλωση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της 
Ευρωζώνης  και  των  οργάνων  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  της  21ης 

Ιουλίου και 26ης Οκτωβρίου 2011, το ΕΤΧΣ θα χρησιμοποιηθεί ως 
φορέας χρηματοδότησης για μελλοντικές εκταμιεύσεις από 
την Ελλάδα υπό την χρηματοδοτική ενίσχυση των κρατών 
μελών της Ευρωζώνης.

Άρθρο 2 

Με βάση: 

α)  την  έλλειψη  διασύνδεσης  (link)  μεταξύ  του  ΣΑΤ  και  της 
Clearstream, 

β) την ανάγκη να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης από τις ελληνικές 
τράπεζες  των ομολόγων του  ΕΤΧΣ (EFSF)  για παροχή  ασφάλειας 
στην ΤτΕ /  ΕΚΤ,  προς  χρηματοδότηση για  σκοπούς  νομισματικής 
πολιτικής  ή  ημερήσιας  ρευστότητας,  επιδιώκεται,  να  καταστεί 
δυνατή η κατοχή μέσω των φορέων του ΣΑΤ των ομολόγων του 
ΕΤΧΣ (EFSF),  που  θα  πρωτοεκδοθούν  και  θα έχουν  καταχωρισθεί 
στην Clearstream. 

Για  τους  λόγους  αυτούς  κρίνεται  απαραίτητη  η  δημιουργία 
θεσμικής  γέφυρας  μεταξύ  του  ΣΑΤ  και  της  Clearstream, 
προκειμένου  να  διευκολύνεται  η  επικοινωνία  των  δύο  αυτών 
κεντρικών μητρώων. 

Σημειώνεται  ότι  σήμερα  υπάρχει  μονομερώς  μόνον  δίαυλος 
επικοινωνίας,  μέσω  μηχανισμού  που  έχει  εγκριθεί  από  το 
Ευρωσύστημα:  Οι  φορείς  του ΣΑΤ δύνανται  να κατέχουν  τίτλους 
εκδοθέντες το πρώτον στο ΣΑΤ. Δεν ισχύει, όμως, το αντίστροφο.  

Άρθρο 3

  Με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 
(Κ.Φ.Ε.)  δεν  αντιμετωπίζονται  τα  ειδικότερα  φορολογικά  θέματα 
που θα ανακύψουν για τους κατόχους – νομικά πρόσωπα (τράπεζες, 



ασφαλιστικές  επιχειρήσεις,  ασφαλιστικά  ταμεία  και  λοιπά  νομικά 
πρόσωπα) από την εφαρμογή του προγράμματος ανταλλαγής των 
ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ). 

  Καθώς  η αρμοδιότητα απόφασης συμμετοχής σε πρόγραμμα 
ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, των ημεδαπών 
νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, είτε ως 
φορέων του Συστήματος Λογιστικής Παρακολούθησης Συναλλαγών 
της  παραγράφου  1  του  άρθρου  6  του  ν.2198/1994,  είτε  ως 
επενδυτών  που  έχουν  αξίωση  επί  ή  εκ  του  τίτλου,  δεν  
προβλέπεται ειδικά στους γενικούς κανόνες δικαίου και στις 
καταστατικές  διατάξεις  των  νομικών  προσώπων και 
προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η συνολική προσπάθεια για την 
αναδιάρθρωση  του  ελληνικού  χρέους  επιλέχθηκε  να  υπάρξει 
νομοθετική πρωτοβουλία για την ειδικότερη ρύθμιση του θέματος 
αυτού.

Άρθρο 4 

Για τη σύσταση του Ταμείου απαιτείται νομοθετική ρύθμιση με την 
οποία παρέχονται και οι κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις. 

γ)  Οι  λόγοι  για  τους  οποίους  είναι  αναγκαία  ή  πλέον 
πρόσφορη η ρύθμιση του ζητήματος με νόμο:

Άρθρο 1 

    Καθώς πρόκειται για Συμβάσεις Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης με το ΕΤΧΣ που συνδέονται με την ουσιαστική 
αναδιάταξη του δημόσιου χρέους είναι απόλυτα αναγκαίο να 
εγκριθούν με διάταξη νόμου και να παρασχεθούν οι 
κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή τους στο 
πλαίσιο των αποφάσεων των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. 

    Η  διαθεσιμότητα  των  Συμβάσεων  Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης συναρτάται με την εφαρμογή από την Ελλάδα  των 
μέτρων που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης το οποίο 
συνοδεύει την Επιστολή Πρόθεσης προς τα αρμόδια θεσμικά 
όργανα της Ε.Ε.   πριν από την υπογραφή των συμβάσεων 
χρηματοδοτικής  διευκόλυνσης,  τα  σχέδια  των  οποίων 
προτείνεται να εγκριθούν με το παρόν σχέδιο νόμου. 



    Στο Μνημόνιο Συνεννόησης περιλαμβάνονται αναλυτικά οι όροι 
και  οι  προϋποθέσεις  που  αποτελούν  προαπαιτούμενο  για  την 
υπογραφή  και  θέση  σε  ισχύ  των  συμβάσεων  χρηματοδοτικής 
διευκόλυνσης.  Συγκεκριμένα το Μνημόνιο Συνεννόησης αποτελείται 
από  τα  ακόλουθα  μέρη:  (α)  Μνημόνιο  Οικονομικής  και 
Χρηματοπιστωτικής  Πολιτικής,  (β)  Μνημόνιο  Συνεννόησης  στις 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής και (γ) Τεχνικό 
Μνημόνιο Συνεννόησης. 

Άρθρο 2

Καθώς  σκοπείται  η  ασφαλής  θεσμοθέτηση  της  δυνατότητας 
της  εισαγωγής  και  καταχώρισης  στο  ΣΑΤ  της  ΤτΕ  τίτλων 
πέραν των ΟΕΔ – όπως τα ομόλογα του ΕΤΧΣ (EFSF)–, οι οποίοι θα 
μπορούν και να έχουν εκδοθεί το πρώτον σε άλλα κεντρικά μητρώα. 

Κατ’  αυτόν  τον  τρόπο  θα  καταστεί  δυνατή  και  η  επιδιωκόμενη 
αντιστοίχιση  με  τα  ομόλογα  του  ΕΤΧΣ  (EFSF),  που  έχουν 
πρωτοεκδοθεί και είναι πρωταρχικώς εισηγμένα στην Clearstream.

Άρθρο      3   

  Για λόγους ασφάλειας δικαίου και καθώς συνάπτονται με τα κρίσιμα 
θέματα  της  ανταλλαγής  των  ομολόγων  του  Ελληνικού  Δημοσίου 
τροποποιούνται  κατάλληλα  οι  διατάξεις  του  Κώδικα  Φορολογίας 
Εισοδήματος

  Η  ανάγκη  να  οριστεί  ρητά  ότι  η  αρμοδιότητα  για  τη  λήψη  της 
απόφασης  αυτής,  ανατίθεται,  ειδικά και  αποκλειστικά,  κατά 
παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διατάξεως νόμου ή 
καταστατικού,  στο συλλογικό όργανο διοίκησης (δηλαδή στο 
διοικητικό συμβούλιο ή στο αντίστοιχο του διοικητικού συμβουλίου 
ανώτατο  όργανο  διοίκησης  προκειμένου  περί  νομικών  προσώπων 
στα οποία δεν προβλέπεται διοικητικό συμβούλιο).  

  Η ανάγκη να οριστεί ότι το θεσμικό «περιβάλλον», εντός του οποίου 
λαμβάνεται η σχετική απόφαση των αρμοδίων οργάνων, αποτελεί 
περιβάλλον  μέσα  στο  οποίο  αποτυπώνεται  ελεύθερα  η 
βούλησή τους.  Η  ρύθμιση  αυτή  είναι  αναγκαία  προκειμένου  να 
διασφαλιστεί  ο  εθελοντικός  χαρακτήρας  συμμετοχής  στη 
διαδικασία ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου. 



δ)  Οι  στόχοι  της  νομοθετικής  πρωτοβουλίας  για  την 
αποτελεσματική ρύθμιση του ζητήματος:

Άρθρο 1 

Η  έγκριση  των  Σχεδίων  των  Συμβάσεων  απαιτεί  και  την 
παράθεσή τους σε Παραρτήματα, όπως έχουν διαμορφωθεί από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες σε επίπεδο Ε.Ε. στην αγγλική γλώσσα και σε 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Άρθρο 2

Ως νομοθετική μέθοδος επελέγη η τροποποίηση του άρθρου 11 του 
ν.2198/1994.  Το  άρθρο  11  του  ν.  2198/1994  προβλέπει  τη 
δυνατότητα εισαγωγής στο ΣΑΤ και τίτλων άλλων εκδοτών πλην 
του Ελληνικού Δημοσίου.  

Στόχος  είναι  οι  διατάξεις  αυτές  να  εκσυγχρονισθούν, 
συμπληρωθούν και  εξειδικευθούν,  χάριν  ασφαλείας δικαίου,  ιδίως 
μάλιστα  όταν  θα  πρόκειται  να  αποτελέσουν  και  αντικείμενο 
εξέτασης  από  το  Ευρωσύστημα,  για  να  είναι  οι  τίτλοι  που  θα 
εισάγονται  στο  ΣΑΤ  βάσει  των  νέων  διατάξεων  επιλέξιμοι  ως 
ασφάλεια για χρηματοδότηση των τραπεζών. 

Άρθρο 3

Βασικοί στόχοι είναι: 

     Να καταστεί απολύτως σαφές το φορολογικό πλαίσιο που θα 
ισχύει στο πλαίσιο του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη 
του ελληνικού χρέους και 

    Να αποφευχθεί  η  υπέρμετρη φορολογική  επιβάρυνση  των  πιο 
πάνω νομικών προσώπων.

    η  ολοκλήρωση της  διαδικασίας ανταλλαγής τίτλων του 
Ελληνικού  Δημοσίου  εντός  συγκεκριμένων  χρονικών 
πλαισίων αποτελεί κατεπείγον και μείζονος σημασίας θέμα. 

ε) Οι στρατηγικές επιλογές του νομοθέτη για την επίτευξη 
των στόχων της νομοθετικής πρωτοβουλίας:



Άρθρο 1 

Στο  πλαίσιο  αναδιάταξης  του  ελληνικού  χρέους  και 
αντικατάστασης  των  Ομολόγων  Ελληνικού  Δημοσίου  με 
νέους  τίτλους,  απαιτείται  να  εγκριθούν  σε  εθνικό  και 
ευρωπαϊκό  επίπεδο  οι  Συμβάσεις  Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης που απαιτείται να παρασχεθούν από το ΕΤΧΣ. 
 

Η  διαθεσιμότητα  των  Συμβάσεων  Χρηματοδοτικής  Διευκόλυνσης 
συναρτάται  με  την  εφαρμογή  από  την  Ελλάδα  των  μέτρων  που 
περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης, υπό τους όρους και 
τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις αυτές. 

Άρθρο 2 

Οι νέες διατάξεις σκοπό έχουν: 

α)  τη  διασφάλιση  της ασφαλέστερης  εκπλήρωσης  από το 
ΣΑΤ του ρόλου του κεντρικού μητρώου/αποθετηρίου τίτλων 
πέραν των ΟΕΔ, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την 
οποία το ΣΑΤ αποτελεί το δίαυλο επικοινωνίας των φορέων του και 
επενδυτών  για  την  κτήση  και  άσκηση  δικαιωμάτων  επί  τίτλων 
καταχωρημένων  σε  αλλοδαπό  κεντρικό  μητρώο  /  κεντρικό 
αποθετήριο τίτλων, 

καθώς και 

β) την προστασία των δικαιωμάτων των επενδυτών, που θα 
αποκτούν  τους  τίτλους  αυτούς,  σύμφωνα  και  με  τις  νεότερες 
εξελίξεις της επιστήμης, της τεχνολογίας, αλλά και της ελληνικής 
νομοθεσίας. 

Άρθρο 3 

    Στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  συμμετοχής  του  ιδιωτικού 
τομέα  (Private  Sector  Involvement –  PSI )  στην  αναδιάταξη  του 
ελληνικού  χρέους  και  της  ανταλλαγής  των  ομολόγων  κατέστη 
απολύτως αναγκαία η θεσμοθέτηση ειδικότερων ρυθμίσεων 
για  τη  φορολογική  αντιμετώπιση  των  κατόχων  ομολόγων 
του  Ελληνικού  Δημοσίου (ΟΕΔ),  προκειμένου  να  μην 
επιβαρυνθούν  υπέρμετρα  οι  κάτοχοι  –νομικά  πρόσωπα  τέτοιων 
τίτλων.   

    Η  ρητή  πρόβλεψη ότι  η  αρμοδιότητα  για  τη  λήψη  της 
απόφασης  ανταλλαγής  τίτλων  του  Ελληνικού  Δημοσίου,  των 



ημεδαπών νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, είτε 
ως  φορέων  του  Συστήματος  Λογιστικής  Παρακολούθησης 
Συναλλαγών,  είτε  ως  επενδυτών,  ανατίθεται,  ειδικά  και 
αποκλειστικά,  κατά  παρέκκλιση  κάθε  άλλης  γενικής  ή 
ειδικής  διατάξεως  νόμου  ή  καταστατικού,  στο  συλλογικό 
όργανο διοίκησης (δηλαδή στο Δ.Σ.  ή στο αντίστοιχο του Δ.Σ. 
ανώτατο  όργανο  διοίκησης  προκειμένου  περί  νομικών  προσώπων 
στα οποία δεν προβλέπεται Δ.Σ. και ότι το θεσμικό «περιβάλλον», 
εντός  του  οποίου  λαμβάνεται  η  σχετική  απόφαση  αποτελεί 
περιβάλλον  μέσα  στο  οποίο  αποτυπώνεται  ελεύθερα  η 
βούλησή τους.  Η  ρύθμιση  αυτή  είναι  αναγκαία  προκειμένου  να 
διασφαλιστεί  ο  εθελοντικός  χαρακτήρας  συμμετοχής  στη 
διαδικασία ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«Έγκριση  των  Σχεδίων  Συμβάσεων  Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης  μεταξύ  του  Ευρωπαϊκού  Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής  Σταθερότητας  (Ε.Τ.Χ.Σ.),  της 
Ελληνικής  Δημοκρατίαs και  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος, 
του  Σχεδίου  του  Μνημονίου  Συνεννόησης  μεταξύ  της 
Ελληνικής  Δημοκρατίας,  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  και 
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις 
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της 
εθνικής οικονομίας» 

1.  Με  την  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  του  σχεδίου  νόμου 
τροποποιείται το άρθρο 10 του ν. 2198/1994 (Α΄43) που έχει ως 
εξής : 

« Άρθρο  10
 Μετατροπή τίτλων
 
Με  κοινές  αποφάσεις  του  Υπουργού Οικονομικών  κοι  του 
Διοικητή  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος,  επιτρέπεται  η 
μετατροπή  των  κατά  την  έναρξη  λειτουργίας  του 
συστήματος υφιστάμενων ή και των μεταγενέστερα από τη   
έναρξη λειτουργίας του Συστήματος εκδιδόμενων σε φυσική 
μορφή  έντοκων  γραμματίων,  ομολόγων  ή  τίτλων 
ομολογιακών δανείων,  σε  τίτλους  με  λογιστική μορφή.  Η 
μετατροπή αυτή δεν δύναται να παραβλάπτει τα  δικαιώματα 
των επενδυτών.



Οι κατηγορίες μετατρεπόμενων τίτλων και οι λεπτομέρειες 
μετατροπής καθορίζονται στην αυτή ως άνω απόφαση.».
    
 

2.      Με  την  παράγραφο  2  του  άρθρου  2  του  σχεδίου  νόμου 
αντικαθίσταται το άρθρο 11 του ν.2198/1994 (Α’ 43), που έχει ως 
εξής:

« Άρθρο 11
  Επέκταση Συστήματος - Φορολογικές απαλλαγές 
 
  1. Με πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος είναι 
δυνατόν να  εισαχθούν στο Σύστημα και τίτλοι άλλων, πλην 
του  Δημοσίου,  φορέων  ως  και  πράξεις  και  προϊόντα 
προθεσμιακών αγορών. Στην περίπτωση αυτή, οι διατάξεις 
του παρόντος θα εφαρμόζονται αναλόγως.
 Οι λεπτομέρειες επεκτάσεως του Συστήματος, οι κατηγορίες 
των νέων τίτλων που θα εγγράφονται σε λογαριασμούς του 
Συστήματος, οι  υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φορέων 
θα  ρυθμίζονται  ωσαύτως  με  πράξεις  του  Διοικητή  της 
Τράπεζας της Ελλάδος.
 
 2.  `Όπου  στον  παρόντα  νόμο  αναφέρεται  πράξη  του 
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, νοείται και πράξη του 
νομίμως υπ` αυτού εξουσιοδοτημένου οργάνου.
 
3.  Οι  τόκοι  των  κατά  τον  παρόντα  νόμο  εκδιδόμενων 
δανείων του Δημοσίου, η εξόφλησή τους και η υπεραξία που 
τυχόν προκύπτει κατά την εξόφληση ομολογιακών τίτλων ή 
ομολόγων με ρήτρα συναλλάγματος ή άλλη,  απαλλάσσονται 
παντός  φόρου,  τίτλους  ή  άλλης  επιβάρυνσης.  Ομοίως  
απαλλάσσονται  των  τελών  χαρτοσήμου  οι  τίτλοι,  η 
μεταβίβασή τους και η ενεχυρίαση τους.».
    

3.      Με  την  παράγραφο  3  του  άρθρου  2  του  σχεδίου  νόμου 
τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του ν.2198/1994 (Α’ 
43), που έχει ως εξής:

«2. Οι λογαριασμοί τίτλων με λογιστική μορφή καλύπτονται 
από  το  απόρρητο  που  διέπει  και  τους  λογαριασμούς 
καταθέσεων, όπως αυτό εκάστοτε εφαρμόζεται στα πλαίσια 
της κείμενης νομοθεσίας.»
 
 



4.      Με  την  παράγραφο  5  του  άρθρου  2  του  σχεδίου  νόμου 
τροποποιείται η παράγραφος 4 του άρθρου 64 του ν. 2362/1994 (Α’ 
247), που έχει ως εξής:

«4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται 
θέματα σχετικά με:
 
 (α)  τη  σύναψη  των  δημόσιων  δανείων,  τίτλων  και 
παραγώγων,  (β)  τις  δαπάνες  γενικά  συνομολόγησης  ή 
έκδοσης  των  δανείων,  τίτλων  και  παραγώγων,  (γ)  την 
προμήθεια κάθε είδους υλικού απαραίτητου για τη σύναψη 
και εξυπηρέτηση των δανείων, τίτλων και παραγώγων, (δ) 
τη διαχείριση των δανείων, τίτλων και παραγώγων, (ε) τη 
διαχείριση  δημοσίων  συμβάσεων  προμηθειών  ή  παροχής 
υπηρεσιών μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και τρίτων, 
 (στ)  τις  διαδικασίες  τακτοποίησης,  στα  έσοδα  και  στα 
έξοδα  του  προϋπολογισμού,  των  υποχρεώσεων  του 
Ελληνικού  Δημοσίου  που  εξοφλούνται  με  έκδοση  τίτλων. 
Ρυθμίζονται επίσης θέματα σχετικά με την καταγραφή των 
πράξεων  διαχείρισης  δημόσιου  χρέους,  νομίσματος  και 
επιτοκίου  που  ανακύπτουν  από  την  εφαρμογή  του 
Λογιστικού Σχεδίου της Κεντρικής Διοίκησης.
(ζ)  την  πραγματοποίηση  και  εξυπηρέτηση  των  δανείων, 
τίτλων και παραγώγων, καθώς και τον τρόπο τακτοποίησης 
των  εξόδων  που  πραγματοποιούνται  για  τη  σύναψη  και 
εξυπηρέτηση τους, (η) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα δάνεια, 
τίτλους, παράγωγα του Δημοσίου.».
 
 

5.      Με την  παράγραφο  6  του  άρθρου  2  του  σχεδίου  νόμου 
αντικαθίσταται η παράγραφος 5 του άρθρου 64 του ν. 2362/1994 
(Α’ 247), που έχει ως εξής:

 
«5.  Με  τις  αποφάσεις  αυτές  μπορεί  να  ορίζεται  η 
πραγματοποίηση των ανωτέρω δαπανών της παραγράφου 4 
κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόμου.».
 
 

6.      Με την  παράγραφο  7  του  άρθρου  2  του  σχεδίου  νόμου 
τροποποιείται το άρθρο 15 του ν. 2362/1994 (Α’ 247), που έχει ως 
εξής:

« Άρθρο 15
 Ειδικότητα Πιστώσεων - Αυξομειώσεις - Μεταφορές
 
 1.  Πίστωση  είναι  το  ποσό  που  αναγράφεται  στον 
Προυπολογισμό  για  την  αντιμετώπιση  συγκεκριμένης 



δαπάνης,  όπως αυτή προσδιορίζεται  στο πλέον αναλυτικό 
επίπεδο  της  ταξινόμησης  των  δαπανών  του  Κρατικού 
Προϋπολογισμού.
 
2.  Οι  πιστώσεις  του  Προϋπολογισμού  χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για την αντιμετώπιση των δαπανών του φορέα 
της  Κεντρικής  Διοίκησης  για  τις  οποίες  προβλέφθηκαν 
(αρχή της ειδικότητας των πιστώσεων).
 
 3.  Με  αιτιολογημένη  απόφαση  του  αρμόδιου  κύριου 
διατάκτη  είναι  δυνατή  η  μεταφορά  πιστώσεων  εντός  των 
μειζόνων  κατηγοριών  δαπανών  του  Προϋπολογισμού  του, 
χωρίς να μεταβληθούν τα ανώτατα όρια αυτών.
 
4.  Με  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομικών,  ύστερα  από 
αιτιολογημένη πρόταση του αρμόδιου διατάκτη, δύναται να 
γίνονται μεταφορές μεταξύ μειζόνων κατηγοριών δαπανών 
εντός  των  προϋπολογισμών  των  φορέων  της  Κεντρικής 
Διοίκησης  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  δεν  υπερβαίνουν 
ποσοστό 10% της αρχικής πίστωσης.
 
5. Με απόφαση του κύριου διατάκτη του προϋπολογισμού 
των υπουργείων είναι δυνατή η μεταφορά πιστώσεων στους 
προϋπολογισμούς  των  Αποκεντρωμένων  Διοικήσεων  και 
στους προϋπολογισμούς των περιφερειακών υπηρεσιών του, 
για  την  κάλυψη  αντίστοιχων  με  τις  πιστώσεις  που 
μειώνονται, δραστηριοτήτων
 
6.  Με  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομικών  που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύναται να 
ορίζονται πιστώσεις που δεν είναι δεκτικές αυξομειώσεων.
 
7.  Για  μεταφορά  πιστώσεων  από  φορέα  σε  άλλο  φορέα 
Κεντρικής Διοίκησης, για οποιαδήποτε μεταφορά πίστωσης 
μεταξύ μειζόνων κατηγοριών δαπανών του ίδιου φορέα που 
υπερβαίνει  ποσοστό  10%  της  αρχικής  πίστωσης  της 
κατηγορίας  προέλευσης,  για  μεταφορές  από  άλλες 
κατηγορίες δαπανών σε δαπάνες μισθοδοσίας καθώς και για 
μεταφορές από κεφαλαιουχικές δαπάνες σε άλλες κατηγορίες 
δαπανών,  απαιτείται  η  έγκριση  της  Βουλής  κατά  τη 
διαδικασία  του  συμπληρωματικού  προϋπολογισμού  του 
άρθρου 8Α του παρόντος νόμου.
 
Κατ`  εξαίρεση  και  μέχρι  31.12.2011,  με  απόφαση  του 
Υπουργού Οικονομικών, 
επιτρέπεται:
 α. Η μεταφορά πιστώσεων αποδοχών από έναν φορέα της 
Κεντρικής Διοίκησης σε 



άλλο  φορέα  της  Κεντρικής  Διοίκησης,  πιστώσεων  για 
επιχορήγηση φορέων και υπό κατανομή πιστώσεων για νέες 
προσλήψεις,  σε  πιστώσεις  αποδοχών  του  ίδιου  ή  άλλου 
φορέα  της  Κεντρικής  Διοίκησης  για  κάλυψη  δαπανών 
πρόσληψης,  μετάταξης  και  απόσπασης  προσωπικού  ή  για 
την τακτοποίηση γενομένων δαπανών μισθοδοσίας.
 
β.  Η  μεταφορά  υπό  κατανομή  πιστώσεων  του 
προϋπολογισμού σε άλλες κατηγορίες δαπανών του ίδιου ή 
άλλων φορέων της Κεντρικής Διοίκησης για την υλοποίηση 
του σκοπού για τον οποίο έχουν προβλεφθεί.
 γ.  Η μεταφορά πιστώσεων από ένα φορέα της Κεντρικής 
Διοίκησης σε άλλο φορέα της Κεντρικής Διοίκησης για την 
κάλυψη  δαπανών  που  πραγματοποιούνται  για  λογαριασμό 
του φορέα στον προϋπολογισμό του οποίου  έχουν αρχικά 
προβλεφθεί οι πιστώσεις, για την υλοποίηση προγραμμάτων 
που αφορούν περισσότερους από έναν φορείς της Κεντρικής 
Διοίκησης  ή  για  την  υλοποίηση  του  προγράμματος 
δημοσίων επενδύσεων.
 
8. Ο Υπουργός Οικονομικών υποβάλλει κάθε τρίμηνο στην 
Βουλή  έκθεση  στην  οποία  παρουσιάζει  λεπτομερή 
αθροιστικά στοιχεία σχετικά με  τις  μεταφορές πιστώσεων 
του  προϋπολογισμού  που  εγκρίθηκαν  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις του παρόντος νόμου.
 
9.  Με  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομικών  δύναται  να 
καθορίζονται λεπτομέρειες 
εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
 
10.Η  παραβίαση  των  διατάξεων  του  άρθρου  αυτού 
συνεπάγεται  για  τους  φορείς  της  Κεντρικής  Διοίκησης, 
ισόποση μείωση των επί μέρους ανώτατων ορίων δαπανών 
τους του επόμενου οικονομικού έτους.».
 
 

7.      Με την  παράγραφο  1  του  άρθρου  3  του  σχεδίου  νόμου 
τροποποιείται η παράγραφος 11 του άρθρου 12 του ν. 2238/1994 
(Α’ 151), που έχει ως εξής:

«  11.  Απαλλάσσονται  του  φόρου  εισοδήματος  οι  τόκοι 
Ομολογιακών  Δανείων  του  Δημοσίου  με  διάρκεια  δύο  (2) 
ετών ή και μεγαλύτερη, υπό την προϋπόθεση ότι ο αρχικός 
κάτοχος των τίτλων των δανείων αυτών διακρατεί τόσο τα 
σώματα  αυτών  όσο  και  τα  τοκομερίδιά  τους,  μέχρι  την 
ημερομηνία  λήξης  τους.  Αρχικός  κάτοχος  των  τίτλων 
θεωρείται  εκείνο  το  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  ή  ένωση 
προσώπων ή ομάδα περιουσίας  που κατέχει  τους τίτλους 
(σώμα  κα  τοκομερίδια)  των  Ομολογιακών  Δανείων  του 



Ελληνικού Δημοσίου κατά τη δέκατη εργάσιμη ημέρα μετά 
την  έκδοσή  τους.  Με  κοινές  αποφάσεις  του  Υπουργού 
Οικονομικών  καθορίζονται  οι  προϋποθέσεις  για  τη 
διασφάλιση της διακράτησης των τίτλων αυτών από τους 
αρχικούς  κατόχους  τους,  καθώς  και  κάθε  άλλη  αναγκαία 
λεπτομέρεια που είναι απαραίτητη για την εφαρμογή της ως 
άνω διάταξης.
 
Η  απαλλαγή  της  παραγράφου  αυτής  δεν  αίρεται  όταν  τα 
ταμεία ασφάλισης που έχουν συσταθεί με νόμο συστήνουν 
ενέχυρο  ή  συνάπτουν  πράξεις  (repos  -  reverse  repos)  με 
βάση τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3632/1928 (Α` 137) 
επί των ανωτέρω τίτλων, καθώς και επί των τίτλων τους που 
περιλαμβάνονται  στο  ΚΚΝΠΔΔ  και  ΑΦ  της  παρ.  11  του 
άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (Α` 38), και με την προϋπόθεση 
ότι  εξακολουθούν  να  είναι  δικαιούχοι  των  τόκων  που 
προκύπτουν από τους υπόψη τίτλους μέχρι τη λήξη αυτών.»
 
 
 

8.      Με την  παράγραφο  2  του  άρθρου  3  του  σχεδίου  νόμου 
τροποποιείται το άρθρο 12 του ν. 2238/1994 (Α’ 151), που έχει ως 
εξής:

«Άρθρο 12    
Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες
 
  1. Επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στους τόκους, οι οποίοι 
αποκτώνται  από  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  ενώσεις 
προσώπων  ή  ομάδες  περιουσίας,  χωρίς  να  εξετάζεται  η 
ιθαγένεια και ο τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν 
την έδρα τους και προκύπτουν στην Ελλάδα από:
 
  α) Οποιαδήποτε μορφή κατάθεσης, περιλαμβανομένων και 
των  πιστοποιητικών  καταθέσεων,  σε  τράπεζα  ή 
ταμιευτήριο, που είναι στην Ελλάδα.
 
  β)  Οποιαδήποτε  μορφή  κατάθεσης  στο  Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων.
 
  (γ)  Ομόλογα  ή  άλλους  έντοκους  τίτλους,  γενικώς, 
τραπεζών ή ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το 
αν είναι διαπραγματεύσιμοι ή μη στο Χρηματιστήριο).».
 
     ***  Το  εδάφιο  γ`ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με  την  παρ.6  άρθρ.1 
Ν.2954/2001,ΦΕΚ Α 255/2.11.2001.
 
  δ)  Ομολογιακά δάνεια επιχειρήσεων,  εφόσον έχουν τύχει 
των απαλλαγών του ν.δ. 3746/1957 (ΦΕΚ 173 Α`).



 
  (Για  την  εφαρμογή  των  διατάξεων  της  παρούσας 
παραγράφου  θεωρούνται  τόκοι  καταθέσεων  και  τα 
εισοδήματα  που  προκύπτουν  απά  πράξεις,  όπως  αυτές 
ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν.  
3632/1928,  που  προστέθηκαν  με  το  άρθρο  74  του  ν. 
1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α`), τα οποία λαμβάνουν οι δικαιούχοι 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα.    Με αποφάσεις  του Υπουργού 
 Οικονομικών  καθορίζεται  η  διαδικασία  και  κάθε  άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του 
προηγούμενου εδαφίου).
 
   ***  Τα  εντός  (  )  δύο  τελευταία  εδάφια  της  παρ.1 
καταργήθηκαν
       με την παρ. 12 άρθρ.10 Ν.2642/1998 Α 216/17.9.1998.
 
Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου 
θεωρούνται  τόκοι  καταθέσεων  και  τα  εισοδήματα  που 
προκύπτουν  από  πράξεις,  όπως  αυτές  ορίζονται  στις 
διατάξεις  της  παραγράφου  7  του  άρθρου  15  του  Ν. 
3632/1928 (ΦΕΚ 137 Α`), που προστέθηκαν με το άρθρο 74 
του Ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α`) και όπως ισχύουν μετά την 
αντικατάστασή τους με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του 
Ν.  2651/1998  (ΦΕΚ  248  Α`),τα  οποία  λαμβάνουν  οι 
δικαιούχοι  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα.  Με  αποφάσεις  του 
Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία και κάθε 
άλλη  αναγκαία  λεπτομέρεια  για  την  εφαρμογή  των 
διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου.
  
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και στους 
τόκους από καταθέσεις  στην αλλοδαπή ή από ομολογιακά 
δάνεια που εκδίδονται σε αυτή, καθώς και στα εισοδήματα 
από κάθε  μορφής  τίτλους που εκδίδονται  από θυγατρικές 
εταιρίες  ημεδαπών  τραπεζικών  ιδρυμάτων  στο  εξωτερικό 
και  δύνανται  να  συμπεριληφθούν  στην  κατηγορία  των 
εποπτικών  κεφαλαίων  για  την  ενίσχυση  της  κεφαλαιακής 
τους  επάρκειας,  σύμφωνα  με  τις  εκάστοτε  πράξεις  του 
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, όταν όλα τα πιο πάνω 
εισοδήματα  αποκτώνται  από  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα, 
κατοίκους Ελλάδος
   
  2.  Ο  φόρος  υπολογίζεται  στο  ποσό  των  τόκων  που 
προκύπτουν  με  συντελεστή  δέκα  τοις  εκατό  (10%).    Ο 
φόρος αυτός παρακρατείται από τον οφειλέτη των   τόκων 
κατά το χρόνο που γίνεται ο εκτοκισμός της κατάθεσης ή 
από  εκείνον  που   καταβάλλει  τους  τόκους,  κατά  την 
εξαργύρωση των τοκομεριδίων" 
 



3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου αφορούν τα 
ποσά των τόκων   από καταθέσεις, που λογίζονται από την 
1η  Ιανουαρίου  2005  και  μετά,  με  εξαίρεση  τα  ποσά  των 
τόκων τα οποία προέρχονται από προθεσμιακές καταθέσεις, 
που έχουν συναφθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2004 και 
για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί  μέχρι την πρώτη 
ανανέωσή  τους  μετά  την  ημερομηνία  αυτή.  Οι  τόκοι  που 
αντιστοιχούν  μέχρι  την  ανανέωση  φορολογούνται  με 
συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
 Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου έχουν ανάλογη εφαρμογή 
και  για  τα  εισοδήματα  που προκύπτουν από πράξεις  που 
συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 
του  άρθρου  15  του  Ν.  3632/  1928  (ΦΕΚ  137  Α΄),  που 
προστέθηκαν με το άρθρο 74 του Ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α΄) 
και  όπως  ισχύουν  μετά  την  αντικατάστασή  τους  με  την 
παράγραφο 1 του άρθρου 19 του Ν. 2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α΄), 
από την 1η Ιανουαρίου 2005 και μετά. Για τα εισοδήματα τα 
οποία προκύπτουν από πράξεις του προηγούμενου εδαφίου 
που έχουν συναφθεί  πριν από την 1η Ιανουαρίου 2005,  ο 
συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε επτά τοις εκατό (7%).
  Ειδικώς,  για ομόλογα χωρίς  κουπόνια (ZERO COUPON) ο 
φόρος υπολογίζεται κατά την έκδοση τους.
  
Με την παρακράτηση του φόρου εξαντλείται η φορολογική 
υποχρέωση των Υποχρέων του άρθρου 2, των ημεδαπών και 
αλλοδαπών  τραπεζικών  και  ασφαλιστικών   επιχειρήσεων, 
καθώς  και  των  υποχρέων  της  περίπτωσης  γ΄  της 
παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 101.
 
 
  3. Ο κατά τα ανωτέρω παρακρατούμενος φόρος αποτελεί 
εσόδο του οικονομικού έτους επι του οποίου υπολογίστηκαν 
οι τόκοι, βεβαιώνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
του μηνός Δεκεμβρίου του ετους αυτού και  αποδίδεται με 
εφάπαξ καταβολή στο Δημόσιο,  με την υποβολή δήλωσης, 
από τον οφειλέτη των τόκων ή από εκείνον που εξαργύρωσε 
τα  τοκομερίδια,  στη  δημόσια  οικονομική  υπηρεσία  στην 
περιφέρεια της οποίας αυτός έχει την έδρα του κεντρικού, 
μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από το τέλος του 
μήνα που υπολογίστηκαν οι τόκοι.
 
  Ειδικώς:  
 
  α)  Ο  φόρος  που  αναλογεί  στα  ομόλογα  χωρίς  κουπόνια 
αποδίδεται  στο  Δημόσιο  μέσα  σε  ένα  (1)  μήνα  από  τη 
διάθεσή τους στους ενδιαφερομένους.
 
  β) Τα πιστωτικά ιδρύματα, που υπολογίζουν τους τόκους 
εφάπαξ κατ` έτος, υποχρεούνται στην υποβολή προσωρινής 



δήλωσης και στην απόδοση του αντίστοιχου φόρου μέσα σε 
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών απά το τέλος του μήνα 
στον  οποίο  υπολογίστηκαν  οι  τόκοι.  Η  οριστική  δήλωση 
υποβάλλεται μέσα σε πέντε (5) μήνες από το τέλος του μήνα 
στον  οποίο  υπολογίστηκαν  οι  τόκοι  μαζί  με  την  τυχόν 
θετική διαφορά φόρου. Στην περίπτωση αρνητικής διαφοράς 
ο  φόρος  επιστρέφεται  στο  πιστωτικό  Ιδρυμα  ως 
αχρεωστήτως καταβληθείς.
 
γ)  τα  πιστωτικά  ιδρύματα  που  εδρεύουν  ή  είναι 
εγκατεστημένα  στην  Ελλάδα  και  έχουν  καταστεί  "φορείς 
πληρωμής" με βάση την περίπτωση α` της παραγράφου 2 
του άρθρου 4 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α`) υποχρεούνται 
για τα εισοδήματα που 
αναφέρονται  στο τελευταίο  εδάφιο  της παραγράφου 1  και 
εισπράττονται από αυτά 
για  λογαριασμό  κατοίκων  Ελλάδος  σε  παρακράτηση  του 
φόρου κατά την καταβολή 
των  τόκων  ή  στην  πίστωση  του  λογαριασμού  του 
δικαιούχου.  Ο  φόρος  υπολογίζεται   επί  του  συνόλου  των 
τόκων  που  εισπράττουν  τα  πιστωτικά  ιδρύματα  για 
λογαριασμό κατοίκων Ελλάδας είτε το προϊόν της είσπραξης 
εισάγεται στην Ελλάδα είτε επανεπενδύεται ή παραμένει στο 
εξωτερικό.
 
 Για  την  απόδοση  του  παρακρατούμενου  φόρου  έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 60.
 
Οι  διατάξεις  της  περίπτωσης  αυτής  εφαρμόζονται  και  για 
τους  δεδουλευμένους  τόκους  κατά  το  χρόνο  μεταβίβασης 
του ομολόγου αλλοδαπής προέλευσης ή τοκομεριδίου.
 
4. Η δήλωση περιέχει τα στοιχεία του υποχρέου απόδοσης 
του  φόρου,  το  συνολικό  ποσό  των  τόκων,  το  μήνα 
υπολογισμού  των  τόκων  των  καταθέσεων  ή  της 
εξαργύρωσης  των  τοκομεριδίων,  καθώς  και  το  ποσό  του 
φόρου που παρακρατήθηκε και αποδίδεται στο Δημόσιο.
 
5. Οι διατάξεις των άρθρων 65, 66, 68, 70, 74, 75, 84, 85, 
86, 87 και 88, καθώς και της περίπτωσης α` της παρ. 1 του 
άρθρου  93,  εφαρμόζονται  αναλόγως,  για  τη  διαδικασία 
υποβολής των δηλώσεων, ελέγχου αυτών και βεβαίωσης του 
φόρου που επιβάλλεται με αυτό το άρθρο.
 
  6. Η κατά τα ανωτέρω Επιβολή του φόρου δεν συνεπάγεται 
την άρση του απορρήτου των καταθέσεων στις  τράπεζες, 
όπως αυτό ισχύει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
   



  7. Εξαιρούνται από τη φορολογία που επιβάλλεται με αυτό 
το άρθρο οι τόκοι που προκύπτουν από:
α)Οποιαδήποτε  μορφή  κατάθεσης  μη  μόνιμων  κατοίκων 
Ελλάδας  σε  τράπεζες  που  είναι  στην  Ελλάδα  ή  το 
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, εφόσον το ποσό αυτών είναι σε 
ξένο νόμισμα.
β)Εκούσιες  καταθέσεις  όψεως  ταμιευτηρίου  μη  μόνιμων 
κατοίκων Ελλάδας στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 
εφόσον το ποσό αυτών είναι σε ξένο νόμισμα.
γ) Καταθέσεις στεγαστικού ταμιευτηρίου" εφόσον το προϊόν 
τους  χρησιμοποιείται  αποκλειστικά  για  την  εξασφάλιση 
στεγαστικού δανείου προς απόκτηση πρώτης κατοικίας του 
φορολογουμένου.
δ).......................................................................
 
ε)  Καταθέσεις  τραπεζών  και  πιστωτικών  ιδρυμάτων  που 
λειτουργούν με τη μορφή 
αμιγούς πιστωτικού συνεταιρισμού του ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 
196 Α`) σε άλλες τράπεζες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, 
στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι υποχρεωτικές ή μη 
καταθέσεις  αυτών  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος,  καθώς  και 
από  καταθέσεις  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων 
στην Τράπεζα της Ελλάδος.
 
 
στ)Ομόλογα ή ομολογιακά δάνεια γενικά, που έχουν εκδοθεί 
ή  έχουν  συναφθεί  μέχρι  και  την  31η  Δεκεμβρίου  1990,  
καθώς και οι τόκοι από ομολογιακά δάνεια σε συνάλλαγμα, 
που εκδίδονται από την Τράπεζα της  Ελλάδος από την lη 
Ιανουαρίου 1991 και μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1996.
ζ)....................................................................  
η)  Προθεσμιακές  καταθέσεις  σε  ξένο  νόμισμα,  που  έχουν 
συναφθεί  από μόνιμους  κατοίκους  Ελλάδος  μέχρι  την 31η 
Δεκεμβρίου  1996  και  για  το  χρονικό  διάστημα  μέχρι  την 
πρώτη ανανέωσή τους μετά από αυτή την ημερομηνία."
 "θ) Προθεσμιακές καταθέσεις σε δραχμές που προέρχονται 
από εισαγωγή συναλλάγματος που έχουν συναφθεί από μη 
κατοίκους Ελλάδας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1997 και για 
το χρονικό διάστημα μέχρι την πρώτη ανανέωσή τους μετά 
από αυτή την ημερομηνία.
   
  *** Οι περ. δ`και ζ` καταργήθηκαν  για τόκους που κτώνται 
από
      1.1.1998 και μετά, με την παρ.2 άρθρ.6 Ν.2579/1998 Α 
31/17.2.1998.     
      
8. Ομοίως, επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στους τόκους, οι 
οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις 
προσώπων ή ομάδες περιουσίας, χωρίς να 



εξετάζεται  η  ιθαγένεια  και  ο  τόπος  που  διαμένουν  ή 
κατοικούν  ή  έχουν  την  έδρα  τους  και  προκύπτουν  από 
εθνικά  δάνεια  που  εκδίδονται  με  έντοκα  γραμμάτια  ή 
ομολογίες από την 1η Ιανουαρίου 1997 και μετά. Ο φόρος 
υπολογίζεται με συντελεστή επτά και μισό τοις εκατό (7,5%) 
στο ποσό των τόκων που προκύπτουν από τους πιο πάνω 
τίτλους από 1ης Ιανουαρίου 1997 και με συντελεστή δέκα 
τοις εκατό (10%) στο ποσό των τόκων που προκύπτουν από 
τους  πιο  πάνω  τίτλους  οι  οποίοι  εκδίδονται  από  τις  3 
Ιανουαρίου 1998 και μετά. Επίσης, με το συντελεστή δέκα 
τοις  εκατό  (10%)  φορολογούνται  και  οι  τόκοι  που 
προκύπτουν  από  ανανεώσεις  εκδοθέντων  έντοκων 
γραμματίων  που  πραγματοποιήθηκαν  μετά  την  2α 
Ιανουαρίου 1998.
 
Ο  φόρος  αυτός  για  τα  έντοκα  γραμμάτια  του  Ελληνικού 
Δημοσίου,  που  εκδίδονται  με  φυσικούς  τίτλους  ή  με  τη 
μορφή  άϋλων  τίτλων,  προεισπράττεται  κατά  την  έκδοσή 
τους, ενώ για τα ομόλογα ο φόρος παρακρατείται κατά το 
χρόνο της εξαργύρωσης των τοκομεριδίων τους ή κατά τη 
λήξη τους, όταν πρόκειται για ομόλογα χωρίς τοκομερίδια 
(ΖΕΑΟ  CΟUΡΟΝ).  Σε  περίπτωση  σιωπηρής  ανανέωσης 
έντοκων γραμματίων, για τους τόκους που προκύπτουν στο 
διάστημα  που  διαρκεί  η  ανανέωση,  γίνεται  παρακράτηση 
του φόρου που αναλογεί κατά το χρόνο της εξόφλησής τους.  
Με  τον  προεισπραττόμενο  ή  παρακρατούμενο  κατά 
περίπτωση φόρο,  πιστώνεται  ο τηρούμενος στην Τράπεζα 
της Ελλάδος οικείος λογαριασμός του Ελληνικού Δημοσίου.
 
Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται 
όταν  έχει  μεσολαβήσει  μεταβίβαση  του  ομολόγου  ή 
τοκομεριδίου  αυτού  πριν  από  τη  λήξη.  Στην  περίπτωση 
αυτή,  ο  φόρος  που  παρακρατείται  κατά  το  χρόνο  της 
εξαργύρωσης  του  τοκομεριδίου  ή  κατά  τη  λήξη  του 
ομολόγου  και  αναλογεί  στο  χρονικό  διάστημα  που 
μεσολαβεί  από  την  τελευταία  μεταβίβαση  μέχρι  το  χρόνο 
εξαργύρωσης,  αποδίδεται  με  δήλωση  της  δικαιούχου 
τράπεζας  ή  αυτής  που  μεσολαβεί  για  λογαριασμό  τρίτου, 
μέσα  στο  πρώτο  δεκαπενθήμερο  του  επόμενου  από  την 
παρακράτηση μήνα,  με δήλωση που υποβάλλει  στη Δ.Ο.Υ. 
που ανήκει.
 
 
Φόρος με τον ίδιο ως άνω συντελεστή επιβάλλεται και στους 
τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από τα πρόσωπα του πρώτου 
εδαφίου  της  παραγράφου  αυτής  και  προκύπτουν  από 
έντοκους  τίτλους  που  εκδίδονται  στην  Ελλάδα  με  τις 
εγκρίσεις  που  προβλέπει  η  κείμενη  νομοθεσία,  από  την 
Ευρωπαϊκή  Τράπεζα  Επενδύσεων,  το  Διεθνή  Οργανισμό 



Χρηματοδοτήσεως,  τη  Διεθνή  Τράπεζα  Ανασυγκροτήσεως 
και Αναπτύξεως, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως 
και Αναπτύξεως και την Ασιατική Τράπεζα Αναπτύξεως.
 
 
Σε  περίπτωση  μεταβίβασης  του  ομολόγου  ή  τοκομεριδίου 
του  πριν  από  τη  λήξη  του,  η  μεσολαβούσα  τράπεζα 
προβαίνει σε παρακράτηση φόρου για τους δεδουλευμένους 
μέχρι  το χρόνο μεταβίβασης τόκους και  για την απόδοση 
του  φόρου  αυτού  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  της 
παραγράφου 2 του άρθρου 60. Αν το ομόλογο ή τοκομερίδιο 
που μεταβιβάζεται ανήκει στην τράπεζα, υποχρεούται η ίδια 
να  καταβάλει  το  φόρο  που  αναλογεί  στους  πιο  πάνω 
δεδουλευμένους τόκους.
 
  9. Εξαιρούνται από τη φορολογία που επιβάλλεται με την 
προηγούμενη παράγραφο οι τόκοι που προκύπτουν από: α) 
Ομόλογα που έχουν εκδοθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 
1996"  ανεξάρτητα  αν  η  διάρκεια  αυτών  είναι  ετήσια  ή 
μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας. β) Εντοκα γραμμάτια που 
έχουν εκδοθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1996. Τόκοι άμως 
που  προκύπτουν  από  ανανεώσεις  εκδοθέντων  έντοκων 
γραμματίων" εφόσον η ανανέωση αυτών γίνεται μετά την 1η 
Ιανουαρίου  1997,  υπόκεινται  σε  φορολογία  εισοδήματος 
κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.
"γ)Ομολογιακά δάνεια που εκδίδει από 1ης Ιανουαρίου 1997 
και μετά το Ελληνικό Δημόσιο στο εξωτερικό.
 
δ)`Εντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου και οι οποίοι 
αποκτώνται από επενδυτές μόνιμους κατοίκους αλλοδαπής.
 
11.  Απαλλάσσονται  του  φόρου  εισοδήματος  οι  τόκοι 
Ομολογιακών  Δανείων  του  Δημοσίου  με  διάρκεια  δύο  (2) 
ετών ή και μεγαλύτερη, υπό την προϋπόθεση ότι ο αρχικός 
κάτοχος των τίτλων των δανείων αυτών διακρατεί τόσο τα 
σώματα  αυτών  όσο  και  τα  τοκομερίδιά  τους,  μέχρι  την 
ημερομηνία  λήξης  τους.  Αρχικός  κάτοχος  των  τίτλων 
θεωρείται  εκείνο  το  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  ή  ένωση 
προσώπων  ή  ομάδα  περιουσίας  που  κατέχει  τους  τίτλους 
(σώμα  κα  τοκομερίδια)  των  Ομολογιακών  Δανείων  του 
Ελληνικού Δημοσίου κατά τη δέκατη εργάσιμη ημέρα μετά 
την  έκδοσή  τους.  Με  κοινές  αποφάσεις  του  Υπουργού 
Οικονομικών  καθορίζονται  οι  προϋποθέσεις  για  τη 
διασφάλιση της διακράτησης των τίτλων αυτών από τους 
αρχικούς  κατόχους  τους,  καθώς  και  κάθε  άλλη  αναγκαία 
λεπτομέρεια που είναι απαραίτητη για την εφαρμογή της ως 
άνω διάταξης.
 



Η  απαλλαγή  της  παραγράφου  αυτής  δεν  αίρεται  όταν  τα 
ταμεία ασφάλισης που έχουν συσταθεί με νόμο συστήνουν 
ενέχυρο ή συνάπτουν πράξεις (repos - reverse 
repos)  με  βάση  τις  διατάξεις  του  άρθρου  15  του  ν. 
3632/1928 (Α` 137) επί των ανωτέρω τίτλων, καθώς και επί 
των τίτλων τους που περιλαμβάνονται στο ΚΚΝΠΔΔ 
και ΑΦ της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (Α` 38), 
και  με  την  προϋπόθεση  ότι  εξακολουθούν  να  είναι 
δικαιούχοι των τόκων που προκύπτουν από 
τους υπόψη τίτλους μέχρι τη λήξη αυτών.
 
12.  Απαλλάσσόνται  του  φόρου  εισοδήματος  οι  τόκοι  ων 
Εντόκων  Γραμματίων  του  Ελληνικού  Δημοσίου  που 
εκδίδονται από την 1η Ιανουαρίου 2003, υπό την προϋπό 
θεση ότι ο αρχικός κάτοχος των τίτλων αυτών είναι φυσικό 
πρόσωπο κάτοικος  της  Ευρωπαϊκής  Ενωσης,  αποκτά τους 
τίτλους  μέσα  σε  πέντε  (5)  εργάσιμες  ημέρες  από  την 
επόμενη ημέρα της έκδοσης τους και τους διακρατεί μέχρι  
την ημερομηνία λήξης τους.
 
 Απαλλάσσονται  του  φόρου  εισοδήματος  οι  τόκοι  των 
Ομολογιακών  Δανείων  του  Ελληνικού  Δημοσίου  που 
εκδίδονται  από  την  1  η  Ιανουαρίου  2003,  υπό  την 
προϋπόθεση ότι ο αρχικός κάτοχος των τίτλων αυτών είναι 
φυσικό  πρόσωπο  κάτοικος  της  Ευρωπαϊκής  Ενωσης, 
αποκτά τους τίτλους μέσα σε πέντε (5)  εργάσιμες ημέρες 
από την επόμενη ημέρα της έκδοσης τους ή επανέκδοσης 
τους  και  διακρατεί  τόσο  τα  σώματα  αυτών  όσο  και  τα 
τοκομερίδιά τους μέχρι την ημερομηνία λήξης τους.
 
 Με  απόφαση  του Υπουργού  Οικονομίας  και  Οικονομικών 
καθορίζονται τα κριτήρια 
και  οι  προϋποθέσεις  για  τη  διάθεση,  την  απόκτηση  και 
διασφάλιση της διακράτησης των τίτλων αυτών από τους 
αρχικούς  κατόχους  τους,  καθώς  και  κάθε  άλλο  θέμα  που 
είναι απαραίτητο για την εφαρμογή της διάταξης αυτής
 
13. Στους τόκους που καταβάλλονται από φυσικά πρόσωπα 
στην αλλοδαπή,  ανεξάρτητα αν δικαιούχος είναι  φυσικό ή 
νομικό  πρόσωπο,  ενεργείται  παρακράτηση  φόρου  με 
συντελεστή  σαράντα  τοις  εκατό  (40%).  Ο  φόρος 
παρακρατείται  από  το  φυσικό  πρόσωπο  που  τους 
καταβάλλει  και  αποστέλλεται  στην αλλοδαπή το υπόλοιπο 
ποσό που απομένει. Για την τράπεζα που μεσολαβεί έχουν 
εφαρμογή  οι  διατάξεις  του  τελευταίου  εδαφίου  της 
παραγράφου 6 του άρθρου 13. 
Με  την  παρακράτηση  αυτή  εξαντλείται  η  φορολογική 
υποχρέωση  του  αλλοδαπού  δικαιούχου  για  τα  πιο  πάνω 
εισοδήματα. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 25 



έχουν εφαρμογή και για τα δάνεια που συνάπτονται μεταξύ 
κατοίκου Ελλάδας και αλλοδαπού πιστωτή.»
 
 

9.      Με την  παράγραφο  3  του  άρθρου  3  του  σχεδίου  νόμου 
τροποποιείται η περίπτωση  η)  της παραγράφου 1 του άρθρου 24 
του ν. 2238/1994 (Α’ 151), που έχει ως εξής:

«  η)  Από  συμβάσεις  ή  πράξεις  επί  παραγώγων 
χρημστοοικονομικών προϊόντων, εφόσον ο δικαιούχος του 
εισοδήματος  είναι  κάτοικος  Ελλάδας  και  δεν  είναι 
επιτηδευματίας  που  τηρεί  βιβλία  τρίτης  κατηγορίας  του 
Κώδικα  Βιβλίων  και  Στοιχείων  ή  εταιρία  επενδύσεων 
χαρτοφυλακίου ή αμοιβαίο κεφάλαιο του ν.  1969/1991. Ως 
παράγωγα  χρηματοοικονομικά  προϊόντα  νοούνται  τα 
χρηματοοικονομικά  μέσα  που  ορίζονται  στις 
υποπεριπτώσεις  γγ  έως  και  ζζ  της  περίπτωσης  α  της 
παραγράφου 1 και στην παράγραφο 20 του άρθρου 2 του ν. 
2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α), καθώς και αυτά που καθορίζονται με 
πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
Για  τους  σκοπούς  της  περίπτωσης  αυτής,  ως  παράγωγο 
χρηματοοικονομικό  προϊόν  θεωρείται  και  κάθε  σύμβαση 
SWΑΡ  επί  συναλλάγματος,  ανεξάρτητα  από  το  χρόνο 
σύναψής  της,  ως  ενιαίας  ή  ως  σύνολο  επί  μέρους 
συμβάσεων.».
 
 
 

10.   Με την  παράγραφο  4  του  άρθρου  3  του  σχεδίου  νόμου 
αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 38 
του ν. 2238/1994 (Α’ 151), που έχει ως εξής:

 
«7.  "5.  Τα  κεφαλαιακά  κέρδη  που  αποκτούν  ατομικές 
επιχειρήσεις  και  υπόχρεοι  που  αναφέρονται  στην 
παράγραφο  4  του  άρθρου  2  και  οι  οποίοι  τηρούν  βιβλία 
τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και  Στοιχείων από 
συναλλαγές  σε  παράγωγαπροϊόντα  των  υποπεριπτώσεων 
γγ`  έως  ζζ`  της  περίπτωσης  α`  της  παραγράφου  1  του 
άρθρου 2 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α`) και της περίπτωσης 
α` της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ 
178 Α`) που διαπραγματεύονται στην αγορά παραγώγων του 
Χρηματιστηρίου  Αθηνών  ή  σε  αλλοδαπό  χρηματιστήριο 
παραγώγων ή σε άλλη οργανωμένη αγορά, απαλλάσσονται 
από  το  φόρο εισοδήματος.  Η  απαλλαγή  παρέχεται  με  την 
προϋπόθεση  ότι  τα  κέρδη  εμφανίζονται  σε  λογαριασμό 
ειδικού αποθεματικού με προορισμό το συμψηφισμό ζημιών 
που τυχόν θα προκύψουν στο μέλλον από την ίδια αιτία. Σε 



περίπτωση διανομής ή διάλυσης της επιχείρησης, τα κέρδη 
αυτά φορολογούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.».
 
 
 

11.   Με την υποπαράγραφο 5α του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου 
τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του ν.3301/2004 (Α’ 
263),που έχει ως εξής:

 
«.2. Στο άρθρο 105 προστίθενται παράγραφοι 15 και 16 ως 
εξής:
 15. Τα έσοδα και τα έξοδα των εταιρειών που εφαρμόζουν 
τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα,  που προκύπτουν κατά την 
αρχική  αναγνώριση  των  χρηματοοικονομικών  μέσων, 
κατανέμονται  ανάλογα  με  τη  χρονική  διάρκεια  των 
αντίστοιχων μέσων, σύμφωνα και με τα οριζόμενα από τα 
Διεθνή  Λογιστικά  Πρότυπα.  Ως  χρηματοοικονομικά  μέσα 
νοούνται τα οριζόμενα από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, 
όπως  αυτά  υιοθετούνται  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  κατ` 
εφαρμογή  του  Κανονισμού  1606/2002,  του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.».
 
 

12.   Με την υποπαράγραφο 5β του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου 
τροποποιούνται οι παράγραφοι 13,14,15,16 και 17 του άρθρου 105 
του ν.2238/1994 (Α’ 151), που έχουν ως εξής:

«13. Τα εισοδήματα των νομικών προσώπων και ιδρυμάτων 
της παρ. 2 του άρθρου 101 προσδιορίζονται ως εξής:
 
  α) Τα εισοδήματα από ακίνητα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 20 έως 23.
 
Ειδικά  για  τον  προσδιορισμό  του  εισοδήματος  από 
εκμίσθωση  ακινήτων  εκπίπτουν  οι  δαπάνες  επισκευής, 
συντήρησης,  ανακαίνισης,  οι  πάγιες  και  λειτουργικές 
δαπάνες  και  κάθε  είδους  άλλη  δαπάνη  των  νομικών 
προσώπων και ιδρυμάτων αυτών, μέχρι πενήντα τοις εκατό 
(50%)  επί  των  ακαθάριστων  εσόδων,  εφόσον  καλύπτεται 
από νόμιμα παραστατικά.
 
  β)  Τα  εισοδήματα  από  κινητές  αξίες,  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις  των άρθρων 24 έως  27.  Κατ`  εξαίρεση,  για  τον 
προσδιορισμό  του  καθαρού  εισοδήματος  από  τόκους  που 
αποκτούν αυτά τα νομικά πρόσωπα, εκπίπτουν οι τόκοι που 
καταβάλλονται σε δανειοδοτικούς φορείς, μέχρι το ύψος του 
συνολικού ακαθάριστου εισοδήματος από τόκους.
 



 γ) Τα εισοδήματα από γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41.
 
δ) Τα εισοδήματα τα οποία δεν μπορούν να υπαχθούν σε μια 
από  τις  κατηγορίες  Α`  έως  ζ`  της  παρ.  2  του  άρθρου  4, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 48, 49 και 50.
 
14. Για την εξεύρεση του συνολικού καθαρού φορολογητέου 
εισοδήματος  των  νομικών  προσώπων  και  ιδρυμάτων  της 
προηγούμενης  παραγράφου,  εφαρμόζονται  ανάλογα  οι 
διατάξεις των παρ. 3, 4 και 7 του άρθρου 4.
 
15.  Ο  φόρος  του  παρόντος,  οι  Πρόσθετοι  φόροι  και  τα 
Πρόστιμα  δεν  αναγνωριζονται  για  έκπτωση  κατά  τον 
προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος.
 
***  Οι  αρχικές  παρ.12,13  και  14  του  άρθρου  105 
αναριθμήθηκαν  σε  13,  14  και  15,  αντίστοιχα,  και  η  νέα 
παράγραφος 12 προστέθηκε ως άνω  με την παρ.1 άρθρ.11 
Ν.3296/2004,ΦΕΚ  Α  253/14.12.2004  Εφαρμογή  για 
οικοδομές  των  οποίων  η  έναρξη  της  ανέγερσης 
 πραγματοποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2004 και μετά.
 
 15. Τα έσοδα και τα έξοδα των εταιρειών που εφαρμόζουν 
τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα,  που προκύπτουν κατά την 
αρχική  αναγνώριση  των  χρηματοοικονομικών  μέσων, 
κατανέμονται  ανάλογα  με  τη  χρονική  διάρκεια  των 
αντίστοιχων μέσων, σύμφωνα και με τα οριζόμενα από τα 
Διεθνή  Λογιστικά  Πρότυπα.  Ως  χρηματοοικονομικά  μέσα 
νοούνται τα οριζόμενα από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, 
όπως  αυτά  υιοθετούνται  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  κατ` 
εφαρμογή  του  Κανονισμού  1606/2002,  του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
 
 16. Για την εξεύρεση του συνολικού καθαρού φορολογητέου 
εισοδήματος  των  εταιρειών  που  είτε  υποχρεωτικά  είτε 
προαιρετικά εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που 
υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προβλέπεται 
από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
της  19ης  Ιουλίου  2002,  που  δημοσιεύθηκε  στην  Επίσημη 
Εφημερίδα  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  (L  243)  και  των 
Κανονισμών  που  εκδίδονται  από  την  Επιτροπή 
(Commission), κατ` εξουσιοδότηση των άρθρων 3 και 6 του 
Κανονισμού αυτού, εφαρμόζονται τα εξής:
 
 (α) Στην περίπτωση των εταιρειών που τηρούν τα βιβλία 
τους σύμφωνα με τους κανόνες της ισχύουσας φορολογικής 
νομοθεσίας, τα κέρδη (ή ζημίες) της εταιρείας προκύπτουν 



αποκλειστικά  από  τα  τηρούμενα  βιβλία  με  βάση  τους 
ισχύοντες κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας.
 
 Τα κέρδη (ή ζημίες) της εταιρείας που προκύπτουν από τις 
Οικονομικές  Καταστάσεις  με  βάση  τα  Διεθνή  Λογιστικά 
Πρότυπα  δεν  λαμβάνονται  υπόψη  για  τους  σκοπούς 
φορολογίας.
 
 (β) Στην περίπτωση των εταιρειών που τηρούν τα βιβλία 
τους  σύμφωνα  με  τα  Διεθνή  Λογιστικά  Πρότυπα  που 
υιοθετούνται  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  τα  κέρδη  (ή 
ζημίες)  της  εταιρείας  προκύπτουν  αποκλειστικά  από  τον 
Πίνακα  Φορολογικών  Αποτελεσμάτων  Χρήσης  της 
παραγράφου  7  του  άρθρου  7  του  Κώδικα  Βιβλίων  και 
Στοιχείων.»
 
*** Οι νέες παρ. 15 και 16 προστέθηκαν με την παρ.2 
    άρθρ.13 Ν.3301/2004,ΦΕΚ Α 263/23.12.2004.
 
 

13.    Με την  παράγραφο  7  του  άρθρου  3  του  σχεδίου  νόμου 
τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 45 του ν. 3863/2010 (Α’ 
115), που έχει ως εξής:

«2.  Η  διαχείριση  των επενδύσεων  αυτών γίνεται  από  την 
Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου 
άρθρου του ν. 2216/1994 (ΦΕΚ 83 Α`) και της παραγράφου 
11α  του  άρθρου  15  του  ν.  2469/1997  (ΦΕΚ  38  Α`)  περί 
«Κοινού  Κεφαλαίου  των  Νομικών  Προσώπων  Δημοσίου 
Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων.
 Οι  ΦΚΑ δύνανται  με  αποφάσεις  των Δ.Σ.  τους να δίνουν 
εντολές  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος  για  την  ανταλλαγή  ή 
αντικατάσταση  των  τίτλων  αυτών  με  άλλους  τίτλους  του 
Ελληνικού  Δημοσίου,  χωρίς  αυτό  να  συνιστά  κακή 
διαχείριση.».
 
 

14.   Με την  παράγραφο  8  του  άρθρου  3  του  σχεδίου  νόμου 
τροποποιείται η υποπαράγραφος γ’ της παραγράφου 11 του άρθρου 
15 του ν. 2469/1997 (Α’ 38), που έχει ως εξής:

«11 γ. Το ενεργητικό του Κ.Κ.Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. επενδύεται  
σε  κινητές  αξίες  του  Ελληνικού  Δημοσίου.  Εάν  κατά  το 
χρόνο  πραγματοποίησης  των  επί  μέρους  επενδύσεων  δεν 
υπάρχουν  διαθέσιμοι  τίτλοι  στην  πρωτογενή  αγορά,το 
Ελληνικό  Δημόσιο  θα  διαθέτει  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος 
τίτλους της τελευταίας έκδοσης στην τιμή εγγραφής ή στη 
μέση  τιμή  της  δημοπρασίας,  ανάλογα  με  τον  τρόπο  που 
είχαν διατεθεί οι  τίτλοι κατά την ημερομηνία έκδοσης, με 



συνυπολογισμό  των  τόκων  του  διαρρεύσαντος  χρονικού 
διαστήματος.  Αν  από  πλευράς  Ελληνικού  Δημοσίου  δεν 
υπάρχει  ενδιαφέρον  για  την  πρωτογενή  διάθεση  τίτλων, 
παρέχεται  η  ευχέρεια  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος  να 
απευθύνεται στη δευτερογενή αγορά για την απόκτηση του 
αναγκαίου  εκάστοτε  χαρτοφυλακίου,  έτσι  ώστε  τα 
δημιουργούμενα  νέα  υπόλοιπα  στους  λογαριασμούς  των 
Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. να επενδύονται άμεσα.».
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΑΓΓ
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This Financial Assistance Facility Agreement is made by and between:

(A)             European Financial Stability Facility ("EFSF"), a société anonyme 
incorporated in Luxembourg with its registered office at 43, avenue John F. Kennedy, 
L-1855 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B153.414), represented by Mr. Klaus 
Regling, Chief Executive Officer and Mr. Christophe Frankel, Deputy Chief 
Executive Officer,

("EFSF"); 

(B)              The Hellenic Republic (hereinafter referred to as "Greece", represented 
by the Minister of Finance,

as the beneficiary member state (the "Beneficiary Member State"); and

(C)              The Bank of Greece, represented by the Governor of the Bank of Greece,

(the "Bank of Greece").

Herein jointly referred to as the "Parties" and each of them a "Party".

PREAMBLE

Whereas: 

(1)               EFSF was incorporated on 7 June 2010 for the purpose of making 
stability support to euro-area Member States.  Pursuant to a statement dated 21 July 
2011 by the Heads of State or Government of the euro area and EU institutions, EFSF 
may grant financial assistance in the form of financial assistance facility agreements 
("Financial Assistance Facility Agreements", each a "Financial Assistance 
Facility Agreement") to provide financial assistance by way of loan disbursements 
under a programme, precautionary facilities, facilities to finance the recapitalisation of 
financial institutions in a euro-area Member State (through loans to the governments 
of such Member States including in non-programme countries), facilities for the 
purchase of bonds in the secondary markets on the basis of an ECB analysis 
recognizing the existence of exceptional financial market circumstances and risks to 
financial stability or facilities for the purchase of bonds in the primary market (each 
such utilisation of a Financial Assistance Facility Agreement which has been the 
subject of a Request for Funds and a related Confirmation Notice (as defined below) 
being a "Financial Assistance").

(2)               EFSF shall finance the making of such Financial Assistance by issuing or 
entering into bonds, notes, commercial paper, debt securities or other financing 
arrangements ("Funding Instruments") which are backed by irrevocable and 
unconditional guarantees (each a "Guarantee") of the euro-area Member States 
which shall act as guarantors in respect of such Funding Instruments as contemplated 
by the terms of this Agreement.  The guarantors (the "Guarantors") of Funding 
Instruments issued or entered into by EFSF shall be comprised of each euro-area 
Member State (excluding any euro-area Member State which is or has become a 
Stepping-Out Guarantor (as defined below) prior to the issue of such Funding 
Instruments).  The Funding Instruments shall be issued or entered into either on a 
stand-alone basis or pursuant to a debt issuance programme (the "EFSF Debt 
Issuance Programme") in accordance with the EFSF Funding Guidelines (as defined 
below).

(3)               On 8 May 2010, the Kingdom of Belgium, Ireland, the Kingdom of 
Spain, the French Republic, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Grand 
Duchy of Luxembourg, the Republic of Malta, the Kingdom of the Netherlands, the 



Republic of Austria, the Portuguese Republic, the Republic of Slovenia, the Slovak 
Republic, the Republic of Finland and KfW (acting in the public interest, subject to 
the instructions of and with the benefit of the guarantee of the Federal Republic of 
Germany) (as Lenders) entered into a EUR 80,000,000,000 loan facility agreement 
(the "Loan Facility Agreement") with Greece and the Bank of Greece which 
provides stability support to Greece in an inter-governmental framework via pooled 
bilateral loans.

(4)               On [●] Greece requested further financial assistance from the euro-area 
Member States. On [●], the Eurogroup and the ECOFIN Ministers unanimously 
decided to grant financial assistance in response to the Greek authorities' request and 
endorsed the measures announced.  In accordance with the Statement by the Heads of 
State or Government of the euro area and EU institutions of 21 July and 26/27 
October 2011, EFSF will be used as the financing vehicle for future disbursements to 
Greece under the financial assistance of the euro area Member States.

(5)               On [●] 2012 a Memorandum of Understanding (the "PSI MoU") was 
entered into between the European Commission, Greece and the Bank of Greece 
relating to a (i) voluntary liability management transaction by way of voluntary bond 
exchange to be entered into between Greece and certain private sector investors as 
described in the statement of the Euro Summit dated 26 October 2011 (the 
"Voluntary Liability Management Transaction"); (ii) a buy-back offer (the "Buy-
Back Offer") whereby Greece, acting through the ECB as its agent, offers to buy-
back from Eurosystem national central banks ("NCBs") certain Eligible GGBs which 
are held by NCBs as collateral for Eurosystem monetary policy operations with 
eligible counterparties; (iii) the payment of accrued interest on the bonds that will be 
exchanged under the Voluntary Liability Management Transaction, which will be 
financed in part or in whole by EFSF; and (iv) the provision of support in bank 
recapitalisation programmes of financial institutions in Greece, as well as.  The PSI 
MoU is separate from and in addition to the Memorandum of Understanding 
originally signed on 3 May 2010, as last amended by the Supplemental Memorandum 
of Understanding (Fifth Addendum) of 6 December 2011, between the European 
Commission, Greece and the Bank of Greece (the "2011 Memorandum of 
Understanding" which, together with the PSI MoU and any subsequent or 
supplemental memoranda of understanding or addendum to any of them, is the 
"MoU").

(6)               Upon the request of financial assistance from Greece and in line with PSI 
MoU, EFSF has entered or will enter into Financial Assistance Facility Agreements 
with Greece and the Bank of Greece, to provide the following Financial Assistance 
Facilities: (i) on [●] 2012, a financial assistance facility agreement of up to EUR 
[30,000,000,000] in order to permit Greece to finance, in part, the Voluntary Liability 
Management Transaction (the "PSI LM Facility"); (ii) on [●] 2012, a financial 
assistance facility agreement of EUR 35,000,000,000 in order to permit Greece to 
finance the Buy-Back Offer (the "ECB Credit Enhancement Facility"); (iii) on [●] 
2012, a financial assistance facility agreement of EUR [5,700,000,000] in order to 
facilitate the making of payments in relation to accrued interest under those 
outstanding sovereign bonds issued by Greece, in the context of the Voluntary 
Liability Management Transaction, such payments to be made at the time and to the 
extent that such sovereign bonds are exchanged for New Greek Bonds (the "Bond 
Interest Facility"); and (iv) on [●] 2012, a financial assistance facility agreement of 
EUR [23,000,000,000] in order to finance the recapitalisation of certain financial 
institutions in Greece (the "Bank Recapitalisation Facility").



(7)               This Financial Assistance Facility Agreement is entered into solely for 
the provision of the PSI Liability Management Facility (the "PSI LM Facility 
Agreement").

(8)               The availability of this Financial Assistance Facility Agreement is 
dependent upon compliance by Greece with the measures set out in the MoU and its 
application of the proceeds of this Financial Assistance Facility Agreement in 
accordance with the terms of this Agreement, the MoU and the Cofinancing 
Agreement.

(9)               The disbursement under this Financial Assistance Facility Agreement 
may be released subject to the signature of the PSI MoU and the entry into force of 
this Agreement, subject to the terms and conditions of this Agreement.

(10)           Greece, EFSF and the Bank of Greece (in its capacity as bond trustee, the 
"Bond Trustee" and in its capacity as common paying agent, the "Common Paying 
Agent") entered into or will, on or about the date of this Agreement, enter into, a 
cofinancing agreement (the "Cofinancing Agreement") in relation to this Agreement 
and the new sovereign bonds (the "New Greek Bonds") to be issued by Greece 
pursuant to the Voluntary Liability Management Transaction. The Cofinancing 
Agreement is, or is to be entered into solely in respect of the New Greek Bonds and 
this PSI LM Facility Agreement.  The Cofinancing Agreement shall not apply to the 
rights or obligations of EFSF and the Beneficiary Member State in respect of any 
other financial assistance facility agreement, facility or other agreement that may be 
entered into between them.  In particular, the Cofinancing Agreement shall not confer 
any rights on Bond Creditors or any obligations on EFSF in respect of any other 
financial assistance facility, facility or other agreement or any monies or amounts 
received by EFSF in connection therewith.

(11)           Appropriate measures related to the prevention of, and the fight against 
fraud, corruption and other irregularities affecting the Financial Assistance shall be 
provided for by the authorities of the Beneficiary Member State.

Now, therefore, the Parties hereto have agreed as follows:

1.                                                      Definitions  

In this Agreement (including its recitals) the following terms have the following 
meaning: 

"Acceptance Notice" means EFSF's written notice to the Beneficiary Member State 
in the form of Annex 2 setting out the amount and the detailed provisional financial 
terms of the Financial Assistance that EFSF is willing to extend to the Beneficiary 
Member State under this Agreement.  

"Acceptance Percentage" means the percentage of acceptances of the debt exchange 
offer made by Greece under the Voluntary Liability Management Transaction 
calculated by reference to (i) the aggregate principal amount of outstanding debt 
(including any loans and/or bonds) in respect of which private creditors are bound to 
participate in the Voluntary Liability Management Transaction and (ii) the aggregate 
principal amount of the outstanding debt obligations of, or guaranteed by, Greece 
which are the subject of the Offer.

"Aggregate Financial Assistance Amount" has the meaning given to such term in 
Clause 2(1).

"Agreement" means this Financial Assistance Facility Agreement.
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"Amortisation Table" means the table showing the amounts of principal due under 
this Agreement on each Principal Payment Date as set out in Annex 4, as may be 
amended from time to time in accordance with this Agreement and the Cofinancing 
Agreement.

"Availability Period" means the period commencing on the date of entering into 
force of this Agreement and ending on (and including) [●] [March] 2012.

"Beneficiary Member State" means Greece.

"Bond Document" has the meaning given to such term in the Cofinancing 
Agreement.

"Bond Creditor" has the meaning given to such term in the Cofinancing Agreement.

"Business Day" means a day on which the TARGET2 payment system is open for 
business. 

"Commission" means the European Commission.

"Commitment Fee" means the fee related to the Negative Carry resulting from 
EFSF’s liquidity buffer, as may be made available to EFSF according to guidelines 
the Board of Directors of EFSF may adopt and the Guarantors may approve. The 
payment of the annual allocation to this Facility of the Negative Carry shall be made 
either following the receipt of an invoice or through the application of an annual 
Commitment Fee of [●] basis points that shall be applied over the Financial 
Assistance Amount that has been disbursed and is outstanding. The allocation of the 
Negative Carry to this Facility and the level of the Commitment Fee applicable to 
EFSF Financial Assistance Facility Agreements may be changed from time to time by 
the board of directors of EFSF and approved by the Guarantors.

"Confirmation Notice" means EFSF's written notice to the Beneficiary Member State 
substantially in the form of Annex 3 setting out the financial terms of the Funding 
Instruments issued from time to time by EFSF to finance or to re-finance the amounts 
outstanding to Greece under this Facility and which are used in calculating the EFSF 
Cost of Funds.

"Cost of Carry" means the difference between (i) the interest accrued under the 
relevant Funding Instrument or treasury operation (a) in the case of any Interim 
Financing or Definitive Financing which re-finances the EFSF Debt Securities, during 
the period from which EFSF incurs liability to pay interest under such Interim 
Financing or Definitive Financing until the date on which the EFSF Debt Securities 
mature, (b) in the case of any Interim Financing that may continue following the entry 
into a Definitive Financing, during the period from the date the Definitive Financing 
refinances the respective Interim Financing, for as long as EFSF continues to incur 
liability for interest under the relevant Funding Instrument or treasury operations 
under the Interim Financing, (c) in the case of any Definitive Financing that may be 
re-financed by another Definitive Financing or Interim Financing through a Pre-
Funding Operation, during the period from the date EFSF commences to incur 
liability for interest or treasury operations under the new Definitive Financing or 
Interim Financing until the new Definitive Financing or Interim Financing is 
disbursed to the Beneficiary Member State and (ii) any return actually received by 
EFSF, if EFSF at its sole discretion invested the amount pre-funded or the residual 
amount under an Interim Financing or the amount pre-funded or the residual amount 
under a refinancing of an earlier Definitive Financing. In relation to (b) above, if and 
when in the future a liquidity buffer is made available to EFSF for the interim period 
at the time of rollover of any Interim Financing or Definitive Financing, the cost of 
carry should be passed to such liquidity buffer and allocated according to the 



guidelines the Board of Directors of EFSF may adopt and the Guarantors may 
approve, for such liquidity buffer.

"Decision(s)" means [the decision of [the Eurogroup] dated [●] ] [and [the decision 
taken under Article 136 of TFEU dated [●]] on granting financial assistance to 
Greece.

"Deed(s) of Guarantee" means any deed(s) of guarantee entered into by, amongst 
others, the Guarantors and EFSF in accordance with the terms of the Framework 
Agreement.

"Definitive Financing" means any long term financing by way of issuing or entering 
into Funding Instruments which finances definitively the Financial Assistance 
Amount and/or which re-finances an Interim Financing or another Definitive 
Financing.

"Disbursement Date" means, in relation to any Financial Assistance under this 
Agreement, the date of transfer of EFSF Debt Securities to the (securities) account of 
the Beneficiary Member State with the Bank of Greece or to such other account as 
agreed by the Parties. The Disbursement Date must be a date selected by EFSF which 
is (i) a Business Day, (ii) a day (other than a Saturday or Sunday) when banks are 
open for general business in Luxembourg and in the Beneficiary Member State's 
country and (iii) a day which falls during the Availability Period.

"Disincentive Payment" means 200 basis points per annum applied to the most 
recent Financial Assistance Amount to have been disbursed at the time when the 
Eurogroup or EWG communicates to the Beneficiary Member State, following the 
assessment by the Commission, in liaison with the ECB and the IMF, that there has 
been non-compliance by the Beneficiary Member State with the measures set out in 
the Memorandum of Understanding which results in or would (as may be determined 
in writing by EFSF) have resulted in the non-disbursement of a subsequent financial 
assistance or tranche thereof which was scheduled to be made under this Agreement 
or any subsequent financial assistance facility agreement between EFSF and the 
Beneficiary Member State.  The period of time in relation to which the Disincentive 
Payment is applied will run from the date of the last disbursement part of the 
Financial Assistance Amount to the date of the communication to the Beneficiary 
Member State by the Eurogroup or EWG of the decision regarding non-compliance 
which stops or would (as may be determined in writing by EFSF) have stopped a new 
disbursement of the financial assistance. The Disincentive Payment will be refunded 
in full, together with any accrued interest earned by the investment of such amount 
when disbursement(s) to the Beneficiary Member State recommence(s).

"ECB" means the European Central Bank.

"EFSF Cost of Funding" means, in relation to any Financial Assistance, the effective 
(after hedging) average cost of funding incurred by EFSF in funding such Financial 
Assistance as determined by EFSF. The EFSF Cost of Funding shall be calculated by 
EFSF by adding (i) the (after hedging) average cost of funding of the relevant 
Financial Assistance under the Funding Instruments issued to finance the relevant 
Financial Assistance, expressed as a rate per annum; for the avoidance of doubt, in the 
case of discount Funding Instruments (e.g. zero-coupon bonds), cost of funding shall 
be calculated with reference to the nominal value of the Funding Instrument, (ii) the 
annual Service Fee (with effect from the first anniversary of the Disbursement Date of 
the relevant Financial Assistance), (iii) the Commitment Fee and (iv) any Guarantee 
Commission Fee accrued during the relevant period. Such EFSF Cost of Funding 
shall be adjusted to eliminate the effect of rounding in the calculation of interest on 



Funding Instruments in the form of bonds or notes with a fixed denomination and to 
take into account any difference in the periods by reference to which interest is 
calculated under the Funding Instrument and under this Agreement and the proceeds 
of any temporary re-investment of interest receipts by EFSF when such interest 
periods differ. During the period of any Interim Financing(s) which finance a 
particular Financial Assistance, EFSF Cost of Funding shall be calculated by 
reference to the cost of funds incurred by EFSF under the Interim Financing(s) which 
finance the relevant Financial Assistance, adjusted as may be necessary to cover the 
fourteen (14) Business Days period between the Interest Payment Dates and the 
Principal Payment Dates under this Facility and interest and principal payment dates 
under the Funding Instruments.  During the period of any Definitive Financing which 
finances a particular Financial Assistance, EFSF Cost of Funding shall be calculated 
by reference to the cost of funds incurred by EFSF under the Definitive Financing 
which finance the relevant Financial Assistance and any potential residual cost 
(including any continuing interest to maturity) incurred by EFSF under the Interim 
Financing(s) EFSF entered into to finance the relevant Financial Assistance and any 
residual cost (including any continuing interest to maturity) incurred by EFSF under 
the Definitive Financing(s) EFSF entered into to refinance the any earlier Definitive 
Financing(s).

"EFSF Debt Securities" means Funding Instruments issued by EFSF in the form of 
short term notes with maturity of no more than twenty four (24) months issued under 
the EFSF Debt Issuance Programme and which pay interest at a rate comparable to 
the market rate which would be payable by EFSF for instruments with the same 
maturity as such EFSF Debt Securities.

"EFSF Funding Guidelines" means the funding strategy and guidelines of EFSF 
from time to time adopted by the board of directors of EFSF and approved by the 
Guarantors.

            "EFSF Funding Percentage" means thirty per cent. (30%).

"EFSF Investment Guidelines" means the investment strategy and guidelines of 
EFSF from time to time adopted by the board of directors of EFSF and approved by 
the Guarantors.

"Eligible GGBs" means marketable debt instruments issued or guaranteed by Greece, 
accepted as collateral by NCBs for Eurosystem monetary policy operations with 
eligible counterparties.

"ESM" means the European Stability Mechanism to be constituted by treaty entered 
into between the euro area Member States.

"EU" means the European Union.

"Euro" or "EUR" mean the single currency unit of any State member of the European 
Union that adopts or has adopted the Euro as its lawful currency in accordance with 
the legislation of the European Union in relation to the Economic and Monetary 
Union; Euro shall be the currency of account and payment under this Agreement.

"Euro Area Securities Component" means the component of the Voluntary Liability 
Management Transaction which consists of Greece providing EFSF Debt Securities as 
part of the consideration for its voluntary bond exchange, in accordance with the 
Funding Ratio and within the limit of an aggregate principal amount of up to 
EUR 30,000,000,000 (in the case of an Acceptance Percentage of 100%).

"Event of Default" means an event defined in Clause 8(1).

"EWG" means the Eurogroup Working Group.



"Facility" means the financial assistance facility contemplated under this Financial 
Assistance Facility Agreement. 

"Financial Assistance Amount" means the aggregate principal amount of any 
Financial Assistance as determined under Clause 2(3)(b).

"Financial Institution" means the ECB or such other international organization, 
central bank, commercial bank or financial institution as is approved by EFSF and 
with which EFSF, Greece or the Bank of Greece opens an account or accounts for the 
purpose of this Agreement.

"Financial Support Provider" means the Lenders under the Loan Facility 
Agreement or such other sovereign state or other creditor that provides financing to 
Greece in conjunction with the Loan Facility Agreement or this Agreement.

"First Interest Period" means, with regard to any Financial Assistance, the period 
commencing on (and including) its Disbursement Date and ending on (but excluding) 
the first Interest Payment Date (as specified in the relevant Confirmation Notice).

"Framework Agreement" means the framework agreement entered into between the 
euro-area Member States and EFSF, as may be amended from time to time, which sets 
out, inter alia, the terms and conditions upon which EFSF may provide Financial 
Assistance to euro-area Member States and finance such Financial Assistance by 
issuing or entering into Funding Instruments backed by Guarantees issued by the 
Guarantors.

"Funding Ratio" means the ratio of thirty (30) to seventy (70).

"General Government Debt" means indebtedness comprising general government 
debt as determined in accordance with the European System of Accounts 1995 ("ESA 
95") as laid down by Council Regulation No (EC) 2223/96 of 25 June 1996 on the 
European system of national and regional accounts in the Community as amended 
from time to time. For the avoidance of doubt, the term General Government Debt 
shall be deemed to include any New Greek Bonds issued in connection with the 
Voluntary Liability Management Transaction.

"Guarantee Commission Fee" means ten (10) basis points per annum. The level of 
the Guarantee Commission Fee applicable to EFSF Financial Assistance Facilities 
may be changed from time to time by the board of directors of EFSF and approved by 
the Guarantors.

"IMF" means the International Monetary Fund.

"Instalment" means a financial assistance provided under any of the Facilities which 
has been the subject of a Request for Funds and a related Acceptance Notice which 
shall be made available in one or more Tranches.

"Interest Payment Date" means, in relation to any Financial Assistance, each 
scheduled date for payment of interest or of the Commitment Fee, Guarantee 
Commission Fee, annual Service Fee and/or Margin due to EFSF, as specified in the 
Confirmation Notice or in another notice from EFSF regarding updates of fees related 
to such Financial Assistance which date shall also be a "Payment Date" for the 
purposes of the Cofinancing Agreement.

"Interest Period" means, in relation to any Financial Assistance, the First Interest 
Period and each consecutive twelve (12) month period thereafter as set out in the 
relevant Confirmation Notice, commencing on (and including) the Disbursement Date 
(or the date of the preceding Interest Payment Date for such Financial Assistance (in 



the case of later Interest Periods)) and ending on (but excluding) each Interest 
Payment Date. 

"Interest Rate" means the rate which will accrue on the Financial Assistance Amount 
during each Interest Period, as determined by EFSF, which is equal to the sum of (a) 
EFSF Cost of Funding and (b) the Margin (if any) applicable to such Financial 
Assistance Amount.

"Interim Financing" means an interim financing entered into by EFSF to fund a 
Financial Assistance in accordance with Clause 3(6)(d) by way of issuing or entering 
into Funding Instruments on an interim basis such as short term debt instruments, 
treasury lines, including any roll over, renewal or re-financing of such financings on 
an interim basis, which financings may be re-financed by one or more Definitive 
Financings.  For the avoidance of doubt, the term "Interim Financing" shall also 
include a re-financing of a Definitive Financing of the whole or part of the Financial 
Assistance by way of such financings on an interim basis pending a re-financing of 
the whole or part of such Financial Assistance by way of Definitive Financings. 

"Issuance Costs" means any costs, fees or expenses incurred in relation to EFSF 
issuing or entering into the EFSF Debt Securities or Funding Instruments to finance a 
Financial Assistance and which are due and payable on or about the date of issue of 
such Funding Instruments or, as applicable, the date such Funding Instruments are 
entered into, and any adjustment corresponding to the difference in the net proceeds 
of Funding Instruments due to such Funding Instruments not being issued at par 
value. 

"Loss of Interest" means the difference (if it is a positive amount) between the 
Interest Rate on a Financial Assistance Amount and the interest EFSF would receive 
(as determined by EFSF) from the reinvestment of the amounts pre-paid or repaid 
early in each case for the period between the date of the early repayment and the date 
on which the relevant Financial Assistance was scheduled to be repaid.

"Margin" means zero. For the avoidance of doubt, no reimbursement or reduction in 
the Margin or the EFSF Cost of Funding shall apply resulting from any payments of 
advance Margin. 

"Market Disruption Event" means, at the time of a Pre-Funding Operation, any 
Interim Financing or Definitive Financing the occurrence of events or circumstances 
affecting the national or international financial, political or economic conditions or 
international capital markets or currency exchange rates or exchange controls which 
in the reasonable view of EFSF (as approved by the unanimous agreement of the 
Guarantors) are likely to prejudice materially the ability of EFSF to achieve a 
successful issue, offering or distribution of Funding Instruments or dealings in such 
Funding Instruments in the secondary market.

"Negative Carry" means the negative Cost of Carry incurred by EFSF in relation to 
funding the relevant Financial Assistance.

"New Greek Bonds" means the sovereign bonds issued by Greece in connection with 
the Voluntary Liability Management Transaction in an aggregate principal amount not 
to exceed EUR [●].

"Offer" means the offer(s) made by Greece under the Voluntary Liability 
Management Transaction including (i) the offer made thereunder to investors in 
Greek domestic debt obligations; and (ii) the offer made thereunder to investors in 
other Greek debt obligations.

"Payment" has the meaning given to such term in the Cofinancing Agreement.



"Payment Date" has the meaning given to such expression in the Cofinancing 
Agreement.

"Pre-Funding Operation" means a financing operation to take place prior to the 
maturity of Funding Instruments for the purpose of (re)financing an Interim Financing 
or a Definitive Financing with another Interim Financing or Definitive Financing, as 
the case may be, in which case the Pre-Funding Operation will start at least ten (10) 
Business Days prior to the maturity of the Funding Instruments to be rolled-over.

"Principal Payment Date" means the dates set out in the Amortisation Table.

"Relevant Indebtedness" means all indebtedness which constitutes General 
Government Debt (including all indebtedness of the Beneficiary Member State) 
denominated or payable in any currency.

"Request for Funds" means the Beneficiary Member State's request for funds under a 
Facility in the form of Annex 1.

"Service Fee" represents the source of general revenues and resources to  cover 
operational costs of EFSF, comprising (i) the upfront service fee of 50 basis points 
calculated on the Financial Assistance Amount and (ii) the annual service fee of 0.5 
basis points per annum, which will accrue on the Financial Assistance Amount in 
each Interest Period with effect from the  first anniversary of the Disbursement Date 
of such Financial Assistance (or such other fee level or date as may be agreed 
between the Parties following a decision by the EWG). The upfront service fee shall 
be paid by the Beneficiary Member State upon receipt of an invoice from EFSF or 
shall be deducted from the amount to be disbursed to the Beneficiary Member State 
under this or other Financial Assistance Facility Agreement. The inclusion of the 
annual service fee as a component of the EFSF Cost of Funding is without prejudice 
to any faculty of a Beneficiary Member State to treat this fee as an operating cost in 
its national accounts. The level of the Service Fee applicable to EFSF Financial 
Assistance Facilities may be changed from time to time by the board of directors of 
EFSF and approved by the Guarantors.  For the avoidance of doubt, the Service Fee 
covers and replaces any advance Margin EFSF would otherwise be entitled to charge.

"Stepping-Out Guarantor" means a Guarantor whose request to suspend its 
obligation to issue Guarantees under the Framework Agreement has been accepted by 
the other Guarantors.

"Term" means the final maturity date of any Financial Assistance which may not be 
earlier than 10 years and may not exceed thirty (30) years from the Disbursement 
Date of the relevant Financial Assistance and which will match the repayment profile 
of the New Greek Bonds.

"Tranche" means a part or the whole of an Instalment, as the case may be, which may 
be financed until its final maturity by one or more Interim Financings and/or 
Definitive Financings,  based on the same Request for Funds and corresponding 
Acceptance Notice.

2.                                                      The Financial Assistance Facility  

(1)               EFSF makes available to the Beneficiary Member State a financial 
assistance facility, subject to the terms and conditions of the MoU, [the Decision,] and 
this Agreement which will permit EFSF to make available to the Beneficiary Member 
State Financial Assistance with aggregate Financial Assistance Amounts up to EUR 
[30,000,000,000] ("Aggregate Financial Assistance Amount").

(2)               The purpose of the facility is to permit Greece to finance the Euro Area 
Securities Component of the Voluntary Liability Management Transaction such that 
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each one (1) euro of the consideration for the Offer is comprised of thirty (30) 
eurocents of Euro Area Securities Component and seventy (70) eurocents of New 
Greek Bonds;

(3)                

(a)                The Facility shall be available to be disbursed in one (1) or more 
Tranches in the period commencing on the date of this Agreement and ending on (and 
including) the last day of the Availability Period.

(b)               The aggregate of all the Financial Assistance Amount(s) to be disbursed 
in relation to the Offer shall be equal to the product of:

(i)         the Acceptance Percentage; and

(ii)        the Aggregate Financial Assistance Amount. 

(c)                The Financial Assistance Amount to be disbursed in relation to each 
Request for Funds shall be equal to the product of:

(i)         the EFSF Funding Percentage; and

(ii)        the aggregate amount of the consideration to be delivered to investors under 
the Offer on the relevant Disbursement Date, provided that the aggregate Financial 
Assistance Amount shall not exceed at any time the amount of the Euro Area 
Securities Component.

(d)               EFSF shall discharge its obligation to make the Financial Assistance 
Amount available by delivery of EFSF Debt Securities which have an aggregate 
notional principal amount which (subject to adjustment for rounding) is equal to the 
relevant Financial Assistance Amount.  Thereafter, and for all purposes of this 
Agreement, including calculation and payment of interest and any repayment, the 
amount outstanding shall be determined by reference to the Financial Assistance 
Amount and shall not be affected by any change in the market value of EFSF Debt 
Securities.

(e)                Any amounts not disbursed under the Facility on or prior to the last day 
of the Availability Period shall be immediately cancelled.

(f)                The Term of the Facility shall not exceed the earlier of: (i) thirty (30) 
years and (ii) the maturity date of the series of New Greek Bonds with the longest 
maturity.

(4)               EFSF shall not be under any obligation to provide any Financial 
Assistance at any time if the aggregate principal amount of such Financial Assistance 
when added to other financial assistance provided by EFSF to the Beneficiary 
Member State or to other beneficiary member states which are euro-area Member 
States and any other financial assistance which EFSF has committed to provide to the 
Beneficiary Member State or such other beneficiary member states would cause EFSF 
to exceed its capacity at such time to raise funds which are fully guaranteed by the 
Guarantees which are issued under the Framework Agreement.

(5)               The Beneficiary Member State shall apply all amounts and/or EFSF Debt 
Securities provided to it under this Financial Assistance Facility Agreement in 
conformity with its obligations under the MoU and this Agreement to discharge its 
obligations in respect of the Euro Area Securities Component of the Voluntary 
Liability Management Transaction.

(6)               Financial Assistance will be denominated solely in Euro, which shall be 
the currency of account and payment.



3.                                                      Drawdown, Disbursement and Conditions Precedent  

(1)               Subject to the terms and conditions of this Agreement and of the MoU, 
the Beneficiary Member State may, after consultation with EFSF, request the 
disbursement of Financial Assistance granted under this Financial Assistance Facility 
Agreement to be made by delivery to EFSF of a duly completed Request for Funds.  
A Request for Funds is irrevocable and shall be binding on the Beneficiary Member 
State unless EFSF has served on the Beneficiary Member State a notice indicating 
that it is not able to enter into or issue Funding Instruments which permit EFSF to 
raise finance on the terms indicated in the relevant Request for Funds, in which case 
the Beneficiary Member State shall cease to be bound by such Request for Funds in 
respect of Financial Assistance which would otherwise have been made available 
after the service of such notice on the Beneficiary Member State.

(2)               A Request for Funds is irrevocable and will not be regarded as having 
been duly completed unless it at least specifies:

(a)                the aggregate of the Financial Assistance Amounts to be made available 
under the relevant Request for Funds; 

(b)               the latest proposed Disbursement Date(s) by which all of the Financial 
Assistance requested in a Request for Funds shall have been disbursed; and

(c)                the principal amount of the Financial Assistance Amount to be disbursed 
on each Disbursement Date and confirmation that this represents the product of (i) the 
EFSF Funding Percentage and (ii) the consideration due to investors under the Offer 
on such Disbursement Date, provided that the aggregate Financial Assistance Amount 
shall not exceed at any time the amount of the Euro Area Securities Component.

(3)               Following a Request for Funds, EFSF's obligation to make the Financial 
Assistance available to the Beneficiary Member State shall be subject to: 

(a)                EFSF having received:

(i)                 a legal opinion satisfactory to it given by the Legal Advisor to the State 
at the Ministry of Finance of the Beneficiary Member State in the form set out in 
Annex 5 and such opinion remains correct and accurate as at the Disbursement Date.  
Such legal opinion shall be dated not later than the date of the Request for Funds. The 
Beneficiary Member State undertakes to inform EFSF immediately if, between the 
date of the legal opinion and the Disbursement Date, any event occurs that would 
render incorrect any statement made in the legal opinion;

(ii)               a certificate of compliance satisfactory to it given by the Legal Advisor to 
the State at the Ministry of Finance of the Beneficiary Member State in the form set 
out in Annex 6 and such certificate of compliance remains correct and accurate as at 
the Disbursement Date.  Such certificate of compliance shall be dated not later than 
the date of the Request for Funds. The Beneficiary Member State undertakes to 
inform EFSF immediately if, between the date of the certificate of compliance and the 
Disbursement Date, any event occurs that would render incorrect any statement made 
in the certificate of compliance; and

(iii)             legal opinions from Cleary Gottlieb Steen &amp; Hamilton and/or their 
correspondent law firms regarding compliance by Greece with applicable terms and 
conditions in its bonds or loans.

(b)               EFSF having received from the Minister of Finance of the Beneficiary 
Member State an official document indicating the persons authorised to sign the 
Request for Funds (and thus validly commit the Beneficiary Member State) and 
containing the specimen signatures of these persons;
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(c)                the signature of the PSI MoU and compliance by the Beneficiary 
Member State with the terms of the MoU;

(d)               EFSF having received from the Beneficiary Member State a notification 
of the launch of the Voluntary Liability Management Transaction reflecting (i) the 
aggregate principal amount of the outstanding debt obligations of Greece which are 
the subject of the offer and (ii) the individual series of debt obligations of Greece and 
the respective amounts which are subject of the offer;

(e)                EFSF having received a notification from the Beneficiary Member State 
on the Acceptance Percentage, reflecting (i) the aggregate principal amount of 
outstanding debt in respect of which acceptances are received and/or which are bound 
by the terms of the Voluntary Liability Management Transaction  and (ii) the 
acceptance and the respective amounts of each individual series of debt obligations of 
Greece which was subject of the Offer;

(f)                EFSF having received from the closing agent responsible for the 
calculation of the Acceptance Percentage, information on the acceptance and the 
respective amounts of each individual series of debt obligations of Greece which was 
subject of the Offer;

(g)               the Acceptance Percentage has reached the minimum threshold specified 
in the documentation of the Voluntary Liability Management Transaction or such 
higher percentage (if any) required by the MoU, the conditions precedent to the 
Voluntary Liability Management Transaction, other than the delivery of the Euro 
Area Securities Component under this Agreement pursuant to the Request for Funds, 
have been satisfied in full and the New Greek Bonds required to finance the other 
component of the consideration for the Offer to be delivered on the relevant 
Disbursement Date have been issued ; 

(h)               EWG and EFSF (in their discretion) having approved the disbursements 
under this Agreement in connection with the Voluntary Liability Management 
Transaction after taking into account all relevant factors including review of the report 
regarding the level of acceptance under the Voluntary Liability Management 
Transaction (with precise details in relation to the ISINs, maturities and amounts of 
the bonds in relation to which there has been an acceptance) and fulfillment of prior 
actions under the MoU and EFSF being satisfied that the conditions to drawdown 
under this Agreement are satisfied;

(i)                 EFSF having received, on or before the Disbursement Date the net 
proceeds of the Funding Instruments in an amount sufficient to finance the relevant 
Financial Assistance;

(j)                 no material adverse change having occurred since the date of this 
Agreement such as would, in the opinion of EFSF, after consultation with the 
Beneficiary Member State, be likely to prejudice materially the ability of the 
Beneficiary Member State to fulfill its payment obligations under this Agreement, i.e. 
to service the Financial Assistance and to repay it; and

(k)               no event or circumstance having occurred or which, upon entry into this 
Agreement or following a disbursement of this Financial Assistance Facility 
Agreement or the implementation of the Voluntary Liability Management 
Transaction, would occur which would entitle EFSF to declare an Event of Default 
under Clause 8 which event or circumstance has not been cured to the satisfaction of 
EFSF.

(4)               If the conditions in Clause 3(3) are satisfied (except for the condition referred to 
Paragraph (i) of Clause 3(3) that needs to be satisfied on the relevant Disbursement 



Date), EFSF, provided that the EWG accepts EFSF's proposal for the detailed terms 
of the Financial Assistance, shall send the Beneficiary Member State an Acceptance 
Notice setting out the provisional terms on which EFSF is willing to provide the 
relevant Financial Assistance to the Beneficiary Member State. Following the 
acknowledgement of an Acceptance Notice by the Beneficiary Member State, the 
Beneficiary Member State and EFSF shall irrevocably be bound by the terms of the 
Acceptance Notice, subject to however in all cases EFSF being able to obtain the 
funds requested from the international capital and/or banking markets and the non-
occurrence of a Market Disruption Event or an Event of Default. In the event that 
EFSF, subject to compliance with the then applicable EFSF Funding Guidelines, can 
only raise funds for the relevant Financial Assistance by issuing Funding Instruments 
denominated in a currency other than euros and by entering into related currency 
hedging arrangements EFSF shall inform the Beneficiary Member State that it needs 
to raise financing on such a basis.  Any additional costs incurred by EFSF in 
connection with currency hedging arrangements shall be borne by the Beneficiary 
Member State. 

(5)                

(a)                If no acknowledgement is received within one Business Day of delivery 
of the Acceptance Notice such notice is cancelled and shall be of no further effect and 
the Beneficiary Member State shall be required to submit a new Request of Funds for 
the relevant Financial Assistance. After serving the Acceptance Notice and receiving 
the Beneficiary Member State's acknowledgement of the terms set out therein, EFSF 
shall, at its discretion, launch the issue of EFSF Debt Securities to permit the funding 
of the relevant Financial Assistance to be provided in respect of the Request for 
Funds.

(b)               If EFSF, due to prevailing market conditions at the time of launching an 
issue of or seeking to enter into Funding Instruments to finance or to re-finance 
Financial Assistance (including in relation to the issue of Funding Instruments which 
re-finance the EFSF Debt Securities or Funding Instruments which finance or re-
finance all or part of the relevant Financial Assistance) is not able to obtain funding, 
then EFSF shall not be under any obligation to make further disbursements of 
Financial Assistance in respect of such Financial Assistance.

(c)                EFSF shall consult with the Beneficiary Member State no later than five 
(5) calendar weeks prior to the scheduled maturity of a portion of a Funding 
Instrument which is scheduled to be renewed or rolled-over with a view to 
determining whether EFSF can obtain funding to re-finance such portion of the 
Funding Instrument or whether a Market Disruption Event has occurred.

(d)               If EFSF certifies in writing to the Beneficiary Member State that a 
Market Disruption Event has occurred then EFSF shall not be under any obligation to 
make further disbursements of Financial Assistance to the Beneficiary Member State 
or to renew or roll-over the related Financial Assistance until such time as EFSF 
confirms in writing to the Beneficiary Member State that the events or circumstances 
which gave rise to such Market Disruption Event have ended. 

(e)                The Beneficiary Member State hereby expressly authorises EFSF to enter 
into Interim Financing(s) in the event that EFSF concludes that, due to prevailing 
market conditions at the time of launching an issue of or seeking to enter into Funding 
Instruments to fund Financial Assistance which is the subject of a Request for Funds 



or to re-finance such Funding Instruments at their maturity, it will only be possible for 
it to fund such Financial Assistance partly or entirely by way of one or more Interim 
Financing(s).  The financial terms applicable to Funding Instruments issued under 
such Interim Financings shall be set out in a Confirmation Notice to be sent to the 
Beneficiary Member State on the date each such Interim Financing is issued or 
entered into.  The Interim Financing shall, where possible, be re-financed by one or 
more Definitive Financing and on such date(s) the financial terms applicable to 
Funding Instruments issued under the relevant Definitive Financing shall be 
confirmed in a Confirmation Notice to be sent to the Beneficiary Member State.  The 
Beneficiary Member State shall bear all costs incurred by EFSF in relation to the 
Interim Financing(s) and any Definitive Financing (including in all cases any 
financing costs, margin, negative carry, losses, costs, hedging costs or other fees and 
expenses).

(6)               After serving the Acceptance Notice and receiving the Beneficiary Member 
State's written acknowledgement of the terms set out therein, subject to Clause 3(5) 
(above), EFSF shall fix a definitive pricing for each Financial Assistance in the light 
of the terms upon which the Funding Instruments issued or entered into to finance or 
to re-finance such Financial Assistance are priced and, EFSF shall, issue to the 
Beneficiary Member State a Confirmation Notice setting out the financial terms of the 
Funding Instruments financing the relevant Financial Assistance on the Disbursement 
Date and promptly, within one (1) Business Day of the issue of any Funding 
Instruments which finance or re-finance the Financial Assistance. The Beneficiary 
Member State shall be deemed to have accepted in advance the terms of the Financial 
Assistance set out in the Confirmation Notice. For the avoidance of doubt, EFSF is 
under no obligation to consider favourably any request by the Beneficiary Member 
State at any time to amend or reschedule the financial terms of any Financial 
Assistance.

(7)               On each Disbursement Date EFSF shall make the Financial Assistance available 
to the Beneficiary Member State by delivering EFSF Debt Securities in an aggregate 
principal amount which (after any adjustment for rounding) is equal to the Financial 
Assistance Amount to the securities account of the Beneficiary Member State 
maintained at the Financial Institution the details of which shall be advised in writing 
by Greece or the Bank of Greece to EFSF (with a copy addressed to the Beneficiary 
Member State) at least two (2) Business Days prior to the Disbursement Date.  The 
Issuance Costs shall be paid by EFSF out of the sums retained, where possible, for 
this purpose, or invoiced separately; any additional costs incurred may be recovered 
under Clause 5(5)

(8)               For the avoidance of doubt, the Financial Assistance Amount to be advanced to 
the Beneficiary Member State as set out in the Acceptance notice shall not be reduced 
pursuant to any deduction as contemplated in (i) the definition of Service Fee, (ii) 
Clause 3(7), in relation to Issuance Costs, or (iii) Clause 5(6) in relation to Negative 
Carry.

(9)               The disbursement of any Financial Assistance shall under no circumstances 
commit any of the Parties to proceed with the provision and acceptance of any further 
Financial Assistance whether under this Agreement or any other agreement between 
the Parties. 

(10)           The Beneficiary Member State's right to request Financial Assistance under this 
Agreement expires at the end of the Availability Period applicable to the relevant 
facility, following which any undisbursed amount of the Financial Assistance Facility 
Agreement shall be considered as immediately cancelled as set out in Clause 2(3)(e).



4.                                                      Representations, Warranties and Undertakings  

(1)               Representations

The Beneficiary Member State represents and warrants to EFSF on the date of this 
Agreement and on each Disbursement Date that:

(a)                any Financial Assistance shall constitute an unsecured, direct, 
unconditional, unsubordinated and general obligation of the Beneficiary Member 
State; 

(b)               the execution, delivery and performance of the Agreement, the 
Cofinancing Agreement and the MoU (and the transactions contemplated therein) do 
not and will not: (i) violate any applicable law, regulation or ruling of any competent 
authority or any agreement or treaty binding on it or any of its agencies;  (ii) 
constitute a default or termination event (howsoever described) under any of the 
matters listed in sub-paragraph (i); and (iii) result in the creation of security or give 
rise to an obligation to grant security or transfer assets (by way of collateral or 
economically similar arrangements) in favour of any other person;

(c)                no litigation, arbitration or administrative proceedings or investigations 
of, or before, any court, arbitral body or agency which may prejudice its execution or 
performance of this Agreement, the Cofinancing Agreement or the MoU (or the 
transactions contemplated therein) or which, if adversely determined, are reasonably 
likely to have a material adverse effect on its ability to perform its obligations under 
this Agreement, the Cofinancing Agreement or the transactions contemplated herein 
or in the MoU have (to the best of its knowledge and belief (having made due and 
careful enquiry)) been started or threatened against it; 

(d)               the legal opinion and the certificate of compliance of the Legal Advisor to 
the State at the Ministry of Finance of the Beneficiary Member State provided in 
accordance with Clause 3(3)(a) are accurate and correct; and

(e)                the law of Greece does not require EFSF to be authorised as a credit 
institution or to obtain any licence, consent, or regulatory or administrative 
authorisation as a condition to providing such Financial Assistance or to be able to 
enforce the Beneficiary Member State's obligations in relation to such Financial 
Assistance against the Beneficiary Member State, or if applicable, that an exemption 
to such requirement exists for EFSF under the law of Greece.

Undertakings

The Beneficiary Member State undertakes, until such time as all principal under this 
Agreement has been fully reimbursed and all interest and additional amounts, if any, 
due under this Agreement have been fully paid:

(a)                with the exception of those encumbrances enumerated in Sub-paragraphs 
(1) to (8) below: 

(i)                 not to secure by mortgage, pledge or any other encumbrance upon its 
own assets or revenues any present or future Relevant Indebtedness and any guarantee 
or indemnity given in respect thereof, unless the Financial Assistance shall, at the 
same time, share pari passu and pro rata in such security; and

(ii)               not to grant to any other creditor or holder of its sovereign debt any 
priority over EFSF.

The grant of the following encumbrances shall not constitute a breach of this Clause:

(1)               encumbrances upon any property incurred to secure the purchase price of such 
property and any renewal or extension of any such encumbrance which is limited to 
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the original property covered thereby and which secures any renewal or extension of 
the original secured financing; and

(2)               encumbrances on commercial goods arising in the course of ordinary commercial 
transactions (and expiring at the latest within one year thereafter) to finance the 
import or export of such goods into or from the country of the Beneficiary Member 
State; and

(3)               encumbrances securing or providing for the payment of Relevant Indebtedness 
incurred exclusively in order to provide financing for a specific investment project, 
provided that the properties to which any such encumbrances apply are properties 
which are the subject of such project financing, or which are revenues or claims 
which arise from the project; and

(4)               any other encumbrances in existence on the date of the signing of this 
Agreement, provided that such encumbrances remain confined to the properties 
presently affected thereby and properties which become affected by such 
encumbrances under contracts in effect on the date of the signing of this Agreement 
(including for the avoidance of doubt the crystallisation of any floating charge which 
had been entered into at the date of this Agreement) and provided further that such 
encumbrances secure or provide for the payment of only those obligations so secured 
or provided for on the date hereof or any refinancing of such obligations; and

(5)               all other statutory encumbrances and privileges which operate solely by virtue of 
law and which cannot be reasonably avoided by the Beneficiary Member State; and

(6)               any encumbrance granted or consented to under a securitisation transaction 
which has been consented to in advance by EFSF provided that such transaction is 
consistent with the policy conditions of the MoU and is accounted for in national 
accounts in accordance with ESA 95 principles and Eurostat guidance on 
securitization operations conducted by Member States' governments; and

(7)               any encumbrance securing the Beneficiary Member State's obligations to any 
central securities depository, such as Euroclear or Clearstream, given in the normal 
course of the business; and

(8)               any encumbrance securing an indebtedness of less than EUR 3 million provided 
that the maximum aggregate of all indebtedness secured by such encumbrances shall 
not exceed EUR 50 million. 

As used in this Clause, "financing for a specific investment project" means any 
financing of the acquisition, construction or development of any properties in 
connection with a project if the providing entity for such financing expressly agrees to 
look to the properties financed and the revenues to be generated by the operation of, 
or loss or damage to, such properties as the principal source of repayment for the 
moneys advanced.

(b)               to utilise the Financial Assistance Amount of the Financial Assistance 
consistently with the Decision(s) as in force at the relevant time and in accordance 
with the MoU as the same has been modified or supplemented as at the date of the 
relevant Request of Funds;

(c)                to utilise the EFSF Debt Securities received under the Bond Interest 
Facility only in accordance with this Agreement and the MoU and not to sell, transfer, 
grant security over or otherwise deal with these securities other than in accordance 
with this Agreement and the MoU



(d)               to obtain and maintain in full force and effect all authorisations necessary 
for it to comply with its obligations under this Agreement and the Cofinancing 
Agreement;

(e)                to comply in all respects with applicable laws which might affect its 
ability to perform this Agreement and the Cofinancing Agreement; 

(f)                to pay any fees costs and expenses in particular breakage or termination 
costs, or costs of carry incurred in respect of any Funding Instrument or hedging 
contract which EFSF may have undertaken under this Agreement following an 
Acceptance Notice regardless of whether the disbursement of the relevant Financial 
Assistance takes place; 

(g)               The Beneficiary Member State may not amend unilaterally or together 
with the Bond Creditors (without the prior written consent of EFSF) or waive the 
terms of the Bond Documents if the amendment or waiver is, in relation to the 
original form of the Bond Documents:

(i)                 an amendment or waiver which changes any of the Payment Dates under 
the New Greek Bonds; or

(ii)               an amendment or waiver which results in an obligation of the Beneficiary 
Member State to make any Payment which would result on any Payment Date in the 
cumulative percentage of the original principal amount of the New Greek Bonds 
which has been reimbursed to exceed the cumulative principal amortisation 
percentage set out in the Common Amortisation Table (as defined in the Cofinancing 
Agreement) in relation to such Payment Date.

(iii)             an amendment or waiver which constitutes an increase in the applicable 
interest or other amounts payable under the New Greek Bonds other than such an 
increase or addition which is contemplated by the original form of the Bond 
Documents; or

(iv)             an amendment or waiver constituting an increase in the principal amount 
outstanding of the New Greek Bonds;

(h)               the Beneficiary Member State shall not without the prior written consent 
of EFSF, directly or indirectly via the Bank of Greece, any affiliate or agent or any 
special purpose entity enter into or arrange any transactions or arrangements for the 
acquisition, purchase or exchange of New Greek Bonds whether at a price equal to, 
above or below par value, unless such transaction or arrangement for the acquisition, 
purchase or exchange of New Greek Bonds is for the purposes of a short term 
investment as contemplated under Clause 6(2)(a).  Where any transaction or proposed 
transaction would require the prior written consent of EFSF pursuant to this Clause, 
the Beneficiary Member State must notify EFSF of the details of the proposed 
transaction in accordance with Clause 9(1)(h) in order to request consent no fewer 
than ten (10) Business Days prior to the date upon which the Beneficiary Member 
State enters into, or proposes to enter into, any legally binding offer, agreement or 
arrangement in relation to such transaction; 

(i)                 more generally, to indemnify and hold harmless EFSF on first demand 
from and against any costs, claims, losses, damages, liabilities and expenses 
(including legal fees, costs of investigation and any value added tax or equivalent 
thereof) incurred or suffered by EFSF and which result from (i) any information 
which is received from the Beneficiary Member State in connection with this 
Agreement, the Cofinancing Agreement, the MoU or the transactions contemplated 
therein being incorrect, inaccurate or misleading, and/or (ii) any action, claim, 
demand, proceeding, investigation, arbitration or judgment brought against EFSF 



(whether under securities laws, tender offer rules or otherwise) in connection with 
EFSF entering into and the performance of this Agreement, the Cofinancing 
Agreement or the transactions contemplated herein or in the MoU including the 
Voluntary Liability Management Transaction and any invitation memorandum or 
other document issued or entered into in connection therewith; and

(j)                 to appoint the Common Paying Agent with the prior written consent of 
EFSF and, upon written demand by EFSF (acting at its discretion) the Beneficiary 
Member State shall replace the Common Paying Agent with a central bank which is a 
member of the Eurosystem, as proposed by EFSF, to perform its role and duties on 
substantially the same terms as are set out in the Cofinancing Agreement.

5.                                                      Interest, Costs and Expenses  

(1)               In respect of the Financial Assistance, interest shall accrue on the 
Financial Assistance Amount at a rate equal to the Interest Rate during each Interest 
Period.

(2)               On each Interest Payment Date the Beneficiary Member shall pay in 
cleared funds to the Common Paying Agent to the account designated by it in writing 
to EFSF and the Beneficiary Member State (or to such other person or account as the 
Parties may agree from time to time for the purpose of this Agreement) an amount 
equal to the interest due and payable on such Interest Payment Date and the Common 
Paying Agent shall pay such amount to the account designated to it by EFSF.

(3)               Without prejudice to the terms of Clause 8, if the Beneficiary Member State fails 
to pay any sum payable under this Agreement on its due date, the Beneficiary 
Member State shall pay in addition default interest on such sum (or, as the case may 
be, the amount thereof for the time being due and unpaid) to EFSF from the due date 
to the date of actual payment in full, calculated by reference to successive interest 
periods (each of such length as EFSF may from time to time select, the first period 
beginning on the relevant due date and, wherever possible, the length of such period 
shall be that of one week) at a rate per annum on such overdue amount which is equal 
to the rate which is 200 basis points over the higher of (a) the EURIBOR rate 
applicable to the relevant period selected by EFSF and (b) the Interest Rate which 
would have been payable if the overdue amount had, during the period of non-
payment, constituted Financial Assistance. So long as the failure to pay continues, 
such rate shall be refixed in accordance with the provisions of this Clause 5(3) on the 
last day of each such interest period and unpaid interest under this Clause concerning 
previous interest periods shall be added to the amount of interest due at the end of 
each such interest period.  The default interest is immediately due and payable.

(4)               EFSF shall provide, where reasonably requested by the Beneficiary Member 
State, a detailed description of all costs borne by the Beneficiary Member State, in 
particular, fees and other expenses, including the proportion borne by the Beneficiary 
Member State.

(5)               The Negative Carry, Loss of Interest, Issuance Costs and all other commissions, 
fees and costs incurred by EFSF in respect of the EFSF Debt Securities, Pre-Funding 
Operations, Interim Financings or Definitive Financings shall be promptly paid by the 
Beneficiary Member State within five (5) Business Days following the receipt of 
invoices which EFSF will periodically provide (such periodicity being no longer than 
quarterly) such payment to be made to the account designated by EFSF for this 
purpose.

(6)               EFSF shall be entitled to, where possible, deduct the Negative Carry together 
with all other commissions, fees and costs related to such Pre-Funding Operations 
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when calculating the amount to be made available in relation to a Financial Assistance 
Amount.

(7)               The Beneficiary Member State undertakes to pay to EFSF all additional interest 
and all costs and expenses, including legal fees, incurred and payable by EFSF as a 
result of a breach of any obligation under this Agreement by the Beneficiary Member 
State.

(8)               In the event that any hedging instrument in relation to a Funding Instrument 
which is financing any Financial Assistance is terminated early for any reason 
(including early termination by EFSF in accordance with the hedging instrument 
documentation) then the Beneficiary Member State shall indemnify EFSF in respect 
of the cost of servicing the relevant Funding Instrument on a non-hedged basis and 
any costs incurred as a consequence of such early termination (to the extent such costs 
are not already included in the EFSF Cost of Funding).  

(9)               The Beneficiary Member State shall bear all costs, charges and expenses, 
including legal, professional, banking or exchange charges incurred in connection 
with the preparation, execution, implementation and termination of this Agreement or 
any related document, any amendment, supplement or waiver in respect of this 
Agreement or any related document including the costs and expenses payable by 
EFSF in relation to the preparation and issuance of Funding Instruments to finance the 
Financial Assistance provided hereunder.  These costs and expenses to be borne by 
the Beneficiary Member State include legal costs (such as costs incurred to obtain 
legal opinions and drafting documentation), rating agency costs, listing costs, travel 
costs (if applicable), commissions related to the Funding Instruments, fees of service 
providers and clearance systems, taxes, registration fees and publication costs.

(10)           If the circumstances set out in the definition of Disincentive Payment apply, such 
Disincentive Payment shall accrue and shall be paid by the Beneficiary Member State 
to EFSF on the last day of the calendar quarter in respect of which the Disincentive 
Fee is applicable. The Disincentive Payment will be refunded in full by EFSF, 
together with any accrued interest earned by the investment of such Disincentive 
Payment when disbursement(s) of financial assistance by EFSF to the Beneficiary 
Member State recommence(s).

6.                                                      Repayment, Early Repayment, Mandatory Repayment and Cancellation   

(1)                                                  

(a)                                                The Beneficiary Member State shall repay the principal amount of each   
Financial Assistance Amount in the amounts and on the Principal Payment Date(s) set 
out in the Amoritisation Table.

(b)               The Beneficiary Member State shall transfer the amount of principal due 
to the Common Paying Agent to the account designated by it in writing to EFSF and 
the Beneficiary Member State (or by payment to such other person or account as the 
parties may agree from time to time for the purpose of this Agreement). and the 
Common Paying Agent shall pay such amount to the account designated to it by 
EFSF.

(c)                Any amount repaid or transferred to the account referred to in Clauses 
6(1)(b) and 7(3) cannot be re-borrowed.

(d)       For the avoidance of doubt the parties acknowledge and agree that the payment 
obligations owed by the Beneficiary Member State to  EFSF in respect of principal 
and interest are only discharged if and to the extent that EFSF actually receives 
amounts from the Common Paying Agent and that payment by the Beneficiary 
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Member State to the Common Paying Agent does not of itself discharge the 
Beneficiary Member State of its payment obligations in respect of principal or interest 
owed to EFSF.

(2)               If financing granted to the Beneficiary Member State under New Greek Bonds is 
repaid in advance in whole or in part on a voluntary or mandatory basis, a 
proportional amount of the Financial Assistance Amount of the Financial Assistance 
provided under this Agreement shall become immediately due and repayable in a 
proportionate amount established by reference to the proportion which the principal 
sum repaid in advance in respect of the New Greek Bonds represents to the aggregate 
principal amount outstanding in respect of such New Greek Bonds immediately prior 
to such repayment in advance. The Beneficiary Member State shall reimburse all 
costs, expenses, fees, hedging costs and Loss of Interest incurred and/or payable by 
EFSF as a consequence of an early repayment in respect of any Financial Assistance 
under this Clause. For the avoidance of doubt, a purchase of New Greek Bonds by the 
Beneficiary Member State shall be subject to this Clause 6(2), unless either (a) the 
aggregate amount of such purchase at any point in time does not exceed EUR [1] 
billion and the purchases by the Beneficiary Member State are done for short-term 
investments (being investments held for six months or less) and not for the purpose of 
holding the purchased New Greek Bonds to maturity or redeeming them or (b) EFSF 
has expressly consented to such transactions pursuant to Clause 4(2)(g).

(3)               The Beneficiary Member State may cancel, on not less than ten (10) Business 
Days' prior written notice, the whole or any part (being a minimum amount of Euro 
one hundred million) of the undisbursed amount of the Facility, provided that no 
Request for Funds for that amount has been made.

(4)               EFSF may cancel the whole or any part of the undisbursed amount of the 
Aggregate Financial Assistance Amount to be made available under this Agreement if 
(i) the MoU is amended in a way that it reduces the amount of the Financial 
Assistance available for the Beneficiary Member State, or (ii) the Beneficiary 
Member State notifies its intention not to draw any more under the Facility.

(5)               EFSF may also cancel the whole or any part of the undisbursed amount of the 
Aggregate Financial Assistance Amount if the Beneficiary Member State cancels the 
issue of New Greek Bonds, in whole or in part. In this case the cancellation of this 
Facility shall be proportionate to the proportion which the cancelled amount 
represents to the aggregate of the initial amounts of this Financial Assistance Facility 
Agreement and the intended volume for the issue of New Greek Bonds.

(6)               If EFSF certifies in writing to the Beneficiary that a Market Disruption Event has 
occurred and that it cannot re-finance the Funding Instruments which finance the 
Financial Assistance made available under this Facility at their maturity then, EFSF 
will, based on an assessment in coordination with the Troika members, the 
Commission and ECB of the liquidity position of the Beneficiary Member State, 
evaluate the Beneficiary Member State's capacity to repay the amount that is subject 
to the roll-over. If the result of the evaluation is that the Beneficiary Member State has 
sufficient cash resources available, then unless otherwise notified by EFSF, a 
corresponding amount of the Financial Assistance shall become due and payable at 
the date of maturity of such Funding Instruments. Such repayment shall constitute a 
scheduled repayment and not a voluntary or mandatory pre-payment.

7.                                                      Payments  

(1)               All payments to be made by the Beneficiary Member State shall be paid 
in Euro without set-off or counterclaim, free and clear of, and without deduction for 
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and on account of, any taxes, commissions and any other charges for the entire term 
of this Agreement. 

(2)               The Beneficiary Member State declares that all payments and transfers under this 
Agreement, as well as the Agreement itself, are not subject to any tax or any other 
impost in the country of the Beneficiary Member State and shall not be so subject for 
the entire term of this Agreement.  If nevertheless the Beneficiary Member State or 
the Bank of Greece is required by law to make any such deductions, the Beneficiary 
Member State shall pay the requisite additional amounts so that, after making any 
deduction as is required by law, EFSF receives in full the amounts specified by this 
Agreement.

(3)               All payments of interest or principal by the Beneficiary Member State shall be 
made via SWIFT message [●] in TARGET2 on the relevant due date before 11:00 
a.m. Frankfurt time to the TARGET2 participant SWIFT-BIC: [●], in favour of the 
account of the Common Paying Agent (or such other person or account as is agreed 
by the Parties for the purposes of this Agreement).  Such payments shall only 
discharge the obligations of the Beneficiary Member State to EFSF if and to the 
extent that EFSF receives a corresponding payment from the Common Paying Agent 
in accordance with the terms of the Cofinancing Agreement.  All other payments due 
from the Beneficiary Member State to EFSF under this Agreement shall be made to 
the account designated by EFSF for this purpose.

(4)               EFSF/the ECB shall advise the Beneficiary Member State, the Bank of Greece 
and the Common Paying Agent at least thirty (30) calendar days prior to each Interest 
Payment Date and Principal Payment Date of the amount of principal and interest due 
and payable on such date and of the details (Interest Rate, Interest Period) on which 
the interest calculation is based.

(5)               The Beneficiary Member State shall send to EFSF, to the ECB and to the 
Common Paying Agent a copy of its payment instructions sent to the Bank of Greece 
at least two (2) Business Days prior to each Interest Payment Date and Principal 
Payment Date. All other payments due by the Beneficiary Member State to EFSF 
under this Agreement including Issue Costs, Loss of Interest, Negative Carry or other 
fees, costs, expenses or commissions due to EFSF shall be paid via SWIFT message 
in TARGET 2 before 11:00 a.m. Frankfurt time on the relevant due date to the 
account of EFSF designated for the purpose of this Agreement. 

(6)               If the Beneficiary Member State shall pay an amount in relation to any Financial 
Assistance which is less than the total amount due and payable under this Agreement, 
the Beneficiary Member State hereby waives any rights it may have to make any 
appropriation of the amount so paid as to the amounts due.

The amount so paid in respect of such Financial Assistance shall be applied in or 
towards satisfaction of payments due in relation to such Financial Assistance in the 
following sequence:

(a)                first against any fees, expenses and indemnities;

(b)               second against any interest for late payments as determined under Clause 
5(3);

(c)                third against interest; and 

(d)               fourth against principal,

provided that these amounts are due or overdue for payment on that date.

Any calculation and determination by EFSF under this Agreement:



(a)                shall be made in a commercially reasonable manner; and

(b)               shall, absent manifest error, be binding on EFSF and the Beneficiary 
Member State.

8.                                                      Events of Default   

(1)               EFSF may, by written notice to the Beneficiary Member State, cancel the 
Facility and/or declare the aggregate principal amount of all Financial Assistance 
Amounts made and outstanding hereunder to be immediately due and payable, 
together with accrued interest, if:

(a)                the Beneficiary Member State or the Bank of Greece shall fail to pay any 
amount of principal or interest in relation to any Financial Assistance or any other 
amounts due under this Agreement on its due date, whether in whole or in part, in the 
manner and currency as agreed in this Agreement; or

(b)               EFSF sends the Beneficiary Member State a declaration of default in 
circumstances where the Beneficiary Member State or the Bank of Greece shall 
default in the performance of any obligation under this Agreement or the Cofinancing 
Agreement (including the obligation set out in Clause 1(5) of this Agreement to apply 
any Financial Assistance in accordance with the terms of the MoU but excluding any 
other obligations under the MoU) other than the obligations referred to in Clause 8(1)
(a) of this Agreement, and such default shall continue for a period of one month after 
written notice thereof shall have been given to the Beneficiary Member State by 
EFSF; or

(c)                EFSF sends the Beneficiary Member State a declaration of default in 
circumstances where the Beneficiary Member State’s or the Bank of Greece's 
obligations under this Agreement or any obligation under the Cofinancing Agreement 
are declared by a court of competent jurisdiction not to be binding on or enforceable 
against the Beneficiary Member State or the Bank of Greece or are declared by a 
court of competent jurisdiction to be illegal; or

(d)               EFSF sends the Beneficiary Member State a declaration of default in 
circumstances where (i) it has been established that in relation to this Agreement, the 
Cofinancing Agreement or the MoU, the Beneficiary Member State or the Bank of 
Greece has engaged in any act of fraud or corruption or any other illegal activity, or 
any other actions detrimental to EFSF or (ii) any representation or warranty made by 
the Beneficiary Member State under this Agreement (including in relation to the legal 
opinion provided and/or the certificate of compliance provided under Clause 3(3)(a) 
of this Agreement) is inaccurate, untrue or misleading and which in the opinion of 
EFSF could have a negative impact on the capacity of the Beneficiary Member State 
to fulfill its obligations under this Agreement or the Cofinancing Agreement or the 
rights of EFSF under this Agreement or the Cofinancing Agreement; or

(e)                EFSF sends the Beneficiary Member State a declaration of default in 
circumstances where any previous agreement for the provision of a loan or any other 
financial assistance between the Beneficiary Member State, the Bank of Greece and 
EFSF or any EU institution or body, regardless of amount, is subject of a declaration 
of default or there is a default on any payment obligation of any kind towards EFSF or 
any EU institution or body by the Beneficiary Member State or the Bank of Greece 
and such payment default gives rise to a declaration of default; or

(f)                EFSF sends the Beneficiary Member State a declaration of default in 
circumstances where the Loan Facility Agreement is the subject of a declaration of 
default; or
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(g)               EFSF sends the Beneficiary Member State a declaration of default in 
circumstances where any payment default has occurred under any series of New 
Greek Bonds or any series of New Greek Bonds are the subject of a declaration of 
default or notice of acceleration; or 

(h)               EFSF sends the Beneficiary Member State a declaration of default in 
circumstances where Relevant Indebtedness of the Beneficiary Member State having 
an aggregate principal amount in excess of EUR 250 million is the subject of a 
declaration of default as defined in any instrument governing or evidencing such 
indebtedness and as a result of such a declaration of default there is an acceleration of 
such indebtedness or a de facto moratorium on payments; or 

(i)                 EFSF sends the Beneficiary Member State a declaration of default in 
circumstances where the Beneficiary Member State does not make timely repurchases 
from the IMF of any outstanding purchases in accordance with the applicable 
repurchase obligation schedule or has overdue charges on outstanding purchases and 
the Managing Director of the IMF has notified the Executive Board of IMF that such 
repurchases or such payment of charges have become overdue; or 

(j)                 EFSF sends the Beneficiary Member State a declaration of default in 
circumstances where any loan agreement or agreement for the provision of financial 
assistance between the Beneficiary Member State and any institution or body of the 
European Union, the IMF or any other Financial Support Provider, regardless of 
amount, is subject of a declaration of default; or 

(k)               EFSF sends the Beneficiary Member State a declaration of default in 
circumstances where the Beneficiary Member State does not pay a substantial portion 
of its Relevant Indebtedness as it falls due or declares or imposes a moratorium on the 
payment of its Relevant Indebtedness or of Relevant Indebtedness assumed or 
guaranteed by it provided that, for the purpose of this Agreement, the Voluntary 
Liability Management Transaction shall not trigger a default under this Clause.

(2)               EFSF may, but is not obliged to, exercise its rights under this Clause and may 
also exercise them only in part without prejudice to the future exercise of such rights.

(3)               The Beneficiary Member State shall reimburse all costs, expenses, fees and Loss 
of Interest incurred and payable by EFSF as a consequence of an early repayment of 
any Financial Assistance under this Clause. In addition, the Beneficiary Member State 
shall pay default interest, as provided in Clause 5(3) above, which shall accrue as 
from the date when the outstanding principal amount in respect of such Financial 
Assistance has been declared immediately due and payable, until the date of actual 
payment in full.

9.                                                      Information Undertakings   

(1)               With effect from the first Request for Funds, the Beneficiary Member 
State shall supply to EFSF:

(a)                all documents dispatched by the Beneficiary Member State to holders of 
New Greek Bonds or to its creditors generally at the same time as they are dispatched 
and shall supply to EFSF as soon as reasonably practicable following receipt, all 
documents issued generally to creditors of any other entities which incur indebtedness 
which constitutes General Government Debt;

(b)               a regular quarterly report on the progress made in fulfillment of the terms 
of the MoU;

(c)                promptly, such further information regarding its fiscal and economic 
condition, as EFSF may reasonably request;
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(d)               any information pertaining to any event which could reasonably be 
expected to cause an Event of Default to occur (and the steps, if any, being taken to 
remedy it); 

(e)                any information pertaining to any event which could constitute a non-
payment or other event of default under the New Greek Bonds or any proposal to 
amend, modify or waive any terms of such New Greek Bonds;

(f)                details of all payments due and payments made to holders of New Greek 
Bonds; 

(g)               a declaration that the Beneficiary Member State does no longer intend to 
accept any more Financial Assistance under this Agreement, as soon as that is the 
case; and

(h)               if the Beneficiary Member State proposes to, directly or indirectly via the 
Bank of Greece, any affiliate or agent or any special purpose entity enter into or 
arrange any transactions or arrangements for the acquisition, purchase or exchange of 
New Greek Bonds whether at a price equal to, above or below par value, provide to 
EFSF details of such proposed transaction including the proposed amount, the 
maturities, the impact on the Amortisation Table, the date of such acquisition and 
whether the New Greek Bonds will be held as short term investments as contemplated 
under Clause 6(2)(a), cancelled, held to maturity or held as long term investments. 

(2)               The Beneficiary Member State undertakes to inform EFSF promptly if any event 
occurs that would render incorrect any statement made in the Beneficiary Member 
State's legal opinion referred to in Clause 3(3)(a) above. 

10.                                          Undertakings relating to inspections, fraud prevention and audits  

(1)               The Beneficiary Member State shall permit EFSF to have the right to 
send its (or their) own agents or duly authorised representatives to carry out any 
technical or financial controls or audits that it (or they) consider necessary in relation 
to the management of this Financial Assistance Facility Agreement and any Financial 
Assistance provided hereunder.

(2)               The Beneficiary Member State directly and/or the Bank of Greece shall supply 
relevant information and documents which may be requested for the purpose of such 
assessments, controls or audits, and take all suitable measures to facilitate the work of 
persons instructed to carry them out. The Beneficiary Member State and the Bank of 
Greece undertake to give to the persons referred to in Clause 10(1) access to sites and 
premises where the relevant information and documents are kept.

(3)               The Beneficiary Member State and the Bank of Greece shall ensure investigation 
and satisfactory treatment of any suspected and actual cases of fraud, corruption or 
any other illegal activity in relation to the management of this Agreement and any 
Financial Assistance provided hereunder. All such cases as well as measures related 
thereto taken by national competent authorities shall be reported to EFSF and the 
Commission without delay.

11.                                          Notices  

(1)               All notices in relation to this Agreement shall be validly given if in 
writing and sent to the addressees listed in Annex 6.  Each Party will update 
addressees and notify it to the other Party hereto upon the same being amended from 
time to time.

(2)               All notices shall be given by registered mail. In case of urgency, they can be 
given by fax, SWIFT message or by hand-delivered letter to the addressees above 
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mentioned and confirmed by registered mail without undue delay.  Notices become 
effective with the actual receipt of the fax, the SWIFT message or the letter. 

(3)               All documents, information and materials to be furnished under this Agreement 
shall be in the English language. 

(4)               Each Party to this Agreement will notify to the other Parties the list and 
specimen signatures of the persons authorised to act on its behalf under this 
Agreement, promptly upon its signature of this Agreement.  Likewise, each Party will 
update such list and notify the other Party hereto upon the same being amended from 
time to time.

12.                                          Miscellaneous  

(1)               If any one or more of the provisions contained in this Agreement should 
be or become fully or in part invalid, illegal or unenforceable in any respect under any 
applicable law, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions 
contained in this Agreement shall not in any way be affected or impaired thereby. 
Provisions which are fully or in part invalid, illegal or unenforceable shall be 
interpreted and thus implemented according to the spirit and purpose of this 
Agreement.

(2)               The Preamble and the Annexes to this Agreement do and shall hereafter form an 
integral part of this Agreement. 

(3)               The Parties to this Agreement acknowledge and accept the existence and terms 
of the MoU as the same may be amended, supplemented or up-dated from time to 
time.   

(4)               A person which is not Party to this Agreement has no right under the Contracts 
(Rights of Third Parties) Act 1999 to enforce or benefit from any term of this 
Agreement. 

(5)               The Beneficiary Member State shall not have any right to assign or transfer any 
of its rights or obligations under this Agreement without the prior written consent of 
EFSF. 

(6)               EFSF shall have the right (without any requirement of Beneficiary Member 
State's consent) to freely assign and/or otherwise transfer its rights or claims against 
the Beneficiary Member State to all or any of the Guarantors in the circumstances 
described in Article 6(8) of the Framework Agreement subject to the terms of the 
Deed(s) of Guarantee.  The Parties agree that the rights and obligations of EFSF may 
be freely transferred to ESM and/or to any other entity owned directly or indirectly by 
the euro area Member States, provided that it adheres to the terms of the Cofinancing 
Agreement.  In addition, the Parties agree that the rights and obligations of EFSF 
under this Agreement may be freely transferred to an independent, bankruptcy-
remote, special purpose company provided that it adheres to the terms of the 
Cofinancing Agreement.

(7)               The Cofinancing Agreement is, or is to be entered into solely in respect of the 
New Greek Bonds and this Financial Assistance Facility Agreement.  The 
Cofinancing Agreement shall not apply to the rights or obligations of EFSF and the 
Beneficiary Member State in respect of any other financial assistance facility 
agreement, facility or other agreement that may be entered into between them.  In 
particular, the Cofinancing Agreement shall not confer any rights on Bond Creditors 
or any obligations or liability on EFSF in respect of any other financial assistance 
facility, facility or other agreement or any monies or amounts received by EFSF in 
connection therewith.
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(8)               The Cofinancing Agreement overrides anything in the Debt Documents (as 
defined therein) to the contrary.  Accordingly in the event of there being any conflict, 
inconsistency or ambiguity between the terms of the Cofinancing Agreement and the 
terms of this Agreement or of any other Debt Document then the terms of the 
Cofinancing Agreement shall prevail and shall override any provision to the contrary 
in such documents or any interpretation of such documents which might conflict with 
the terms of the Cofinancing Agreement.

13.                                          Governing law and jurisdiction  

(1)               This Agreement and any non-contractual obligations arising out of or in 
connection with it shall be governed by and shall be construed in accordance with 
English law.

(2)                                             The Parties undertake to submit any dispute which may arise relating to the   
legality, validity, interpretation or performance of this Agreement to the exclusive 
jurisdiction of the courts of the Grand Duchy of Luxemburg. 

(3)                                             Clause   13(2) is for the benefit of EFSF only. As a result, nothing in Clause 13(2) 
prevents EFSF from taking proceedings relating to a dispute ("Proceedings") in the 
courts of the domicile of the Beneficiary Member State or of the governing law of this 
Agreement and the Beneficiary Member State hereby irrevocably submits to the 
jurisdiction of such courts. To the extent allowed by law, EFSF may take concurrent 
Proceedings in any number of such jurisdictions.

(4)               The Beneficiary Member State and the Bank of Greece hereby irrevocably and 
unconditionally waive all immunity to which each of them is or may become entitled, 
in respect of itself or its assets, from legal proceedings in relation to this Agreement, 
including, without limitation, immunity from suit, judgment or other order, from 
attachment, arrest or injunction prior to judgment, and from execution and 
enforcement against its assets to the extent not prohibited by mandatory law.

14.                                          Entry into force  

(1)               Following its signature by all Parties, this Agreement shall enter into 
force on the date on which EFSF has received (i) a duly signed certificate of 
compliance (Annex 5 to this Agreement), (ii) the official notification in the form of 
the Legal Opinion (Annex 4 to this Agreement) by the Beneficiary Member State that 
all constitutional and legal requirements for the entry into force of this Agreement and 
the valid and irrevocable commitment of the Beneficiary Member State to all 
obligations under this Agreement have been fulfilled and (iii) the conditions precedent 
to the Voluntary Liability Management Transaction other than the delivery of the 
Euro Area Securities Component under this Agreement have been fulfilled and the 
New Greek Bonds have been issued.

15.                                          Execution of the Agreement  

This Agreement shall be executed by each Party in four originals in the English 
language, each of which shall constitute an original instrument.

16.                                          Annexes  

The Annexes to this Agreement shall constitute an integral part thereof:

1.                   Form of Request for Funds

2.                   Form of Acceptance Notice

3.                   Form of Confirmation Notice

4.                   Amortisation Table
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5.                   Form of Legal Opinion

6.                   Form of Certificate of Compliance

7.                   List of Contacts



Executed in Athens on                            and in Luxembourg on                         .

EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY

Represented by 

[name, title]                             

[name, title]

The Beneficiary Member State

HELLENIC REPUBLIC

                                 

[name, title]  

BANK OF GREECE

Represented by 

[name, title]           

Annex 1
Form of Request for Funds

[on letterhead of the Beneficiary Member State]

By fax followed by registered mail:

European Financial Stability Facility

43, avenue John F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

Attention: Chief Financial Officer

Tel: +352 260 962 26

Fax:+ 352 260 962 62

SWIFT address: EFSFLULL
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Copies to:

European Commission
[Insert address]
Fax: [•]

European Central Bank
[Insert address]
Fax: [•]

Bank of Greece
[Insert address]
Fax: [•]

Subject:            EUR [•] Financial Assistance Facility Agreement 
Request for Funds  EUR [●] in respect of the PSI LM Facility 

Dear Sirs,

We refer to the Financial Assistance Facility Agreement made between the European 
Financial Stability Facility ("EFSF"), The Hellenic Republic as Beneficiary Member 
State and the Bank of Greece signed on [•] (the "Agreement"). Terms defined in the 
Agreement shall have the same meaning herein. 

1.                  We hereby irrevocably request that Financial Assistance under the 
Financial Assistance Facility Agreement be disbursed under and in accordance with 
the Agreement upon the following terms:

(a)                The Financial Assistance is to be made in relation to the PSI LM Facility;

(b)               The Financial Assistance Amount is to be made available by way of 
delivery of EFSF Debt Securities; 

(c)                The aggregate of the Financial Assistance Amounts of the Financial 
Assistance to be provided in respect of this Request for Funds is EUR 
[30,000,000,000], which may be disbursed in Tranches within the Availability Period, 
in accordance with Clause 2(1) to (3) of the Agreement; and

(d)               The latest of the Disbursement Date(s) of any Tranche to be provided 
under this request for Funds shall be on or prior to : [_____].

2.                  We acknowledge and agree that the disbursement of any Financial 
Assistance provided shall be in accordance with and subject to

(a)                The issue by EFSF of an Acceptance Notice, our acknowledgement of 
the terms set out therein and, in due course, the issue by EFSF of a Confirmation 
Notice;

(b)               a Market Disruption Event not occurring and/or not continuing on the 
Disbursement Date ; 

(c)                EFSF issuing or entering at its discretion into Funding Instruments to 
obtain the proceeds requested in this Request for Funds and to finance or re-finance 
the Financial Assistance by way of Pre-Funding Operations, Interim Financings 
and/or Definitive Financings.  We irrevocably undertake to pay any fees, costs or 
expenses in particular any breakage costs and costs of carry resulting from any 
Funding Instruments issued or entered into by EFSF as it deems appropriate 



(including in relation to Interim Financings and/or Pre-Funding Operations) 
regardless of whether the disbursement of the relevant Financial Assistance is in fact 
provided; and

(d)               The conditions precedent under the Agreement being satisfied. 

3.                  We confirm that:

(a)                The list of authorised signatories sent on behalf of the Beneficiary 
Member State by the Minister of Finance on [___] is and remains valid and 
applicable.

(b)               No event has occurred that would render incorrect any statement made in 
the legal opinion issued by the Legal Advisor to the State at the Ministry of Finance 
of the Beneficiary Member State dated [___].

(c)                No event has occurred that would render incorrect any statement made in 
the certificate of compliance issued by the Legal Advisor to the State at the Ministry 
of Finance of the Beneficiary Member State dated [___].

(d)               No Event of Default has occurred.

Yours faithfully,

HELLENIC REPUBLIC

Represented by: The Minister of Finance

Annex 2
Form of Acceptance Notice

EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY

By fax followed by registered mail:

[Insert Beneficiary Member State's contact details]

Copies to:

European Commission
[Insert address]
Fax: [•]

European Central Bank
[Insert address]
Fax: [•]

Bank of Greece
[Insert address]
Fax:  [•]

Subject:            EUR [●] Financial Assistance Facility Agreement
Acceptance Notice in relation to the Request for Funds of EUR [●] dated [●] in 
respect of the PSI LM Facility 

Dear Sirs, 

We refer to: (i) the Financial Assistance Facility Agreement between the European 
Financial Stability Facility ("EFSF"), The Hellenic Republic as Beneficiary Member 
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State and the Bank of Greece signed on [date] (the "Agreement"); and (ii) the 
Request for Funds notified to EFSF by the Beneficiary Member State on [date].  
Terms defined in the Agreement shall have the same meaning herein.

We hereby confirm the following provisional financial terms applicable to the 
Financial Assistance requested by Greece in the above Request for Funds:

(a)                the Financial Assistance is to be provided under the PSI LM Facility;

(b)               the principal amounts of Financial Assistance to be provided under this 
Facility is up to EUR [30,000,000,000], to be disbursed in EFSF Debt Securities in 
accordance with Clause 2(1) to (3) of the Agreement, in an amount and [of a maturity 
to be defined in the Confirmation Notice];

(b)        The Disbursement Date(s) of the Financial Assistance to be provided under this 
Request for Funds shall be [date]:

[EFSF intends to launch or enter into one or several Funding Instruments in order to 
fund the above Request for Funds by issuing EFSF Debt Securities and to re-finance 
these at maturity by way of Pre-Funding Operations, Interim Financings and/or 
Definitive Financings as the case may be.] 

By signing the acknowledgement of this Acceptance Notice, the Beneficiary Member 
State expressly acknowledges and agrees that EFSF may, at its discretion, enter into 
any Funding Instrument that it considers appropriate to effect Pre-Funding 
Operations, Interim Financings and/or Definitive Financings. The authorisation to 
enter into Funding Instruments and the acceptance by the Beneficiary Member State 
of the Pre-Funding Operations, Interim Financings and/or Definitive Financings 
entered into to finance the Financial Assistance are irrevocable until the final maturity 
of the latest Funding Instrument which finances this Financial Assistance.

This Acceptance Notice is subject to EFSF being able to enter into or to issue Funding 
Instruments as indicated in this Acceptance Notice and the non-occurrence of a 
Market Disruption Event.  If EFSF is subject to a Market Disruption Event then EFSF 
shall not be under any obligation to deliver the funds by way of provision of Financial 
Assistance in relation to the Request for Funds and shall notify the Beneficiary 
Member State of such circumstances in writing and as from the date of receipt of such 
notice the Beneficiary Member State is no longer bound by the Request for Funds for 
the provision of any further Financial Assistance in respect of such Request for Funds.

The disbursement of the Financial Assistance is subject to the conditions precedent 
under the Agreement being satisfied.

Yours faithfully,

EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY

The terms of this Acceptance Notice are hereby acknowledged:

HELLENIC REPUBLIC 

Represented by: The Minister of Finance

Annex 3
Form of Confirmation Notice
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EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY

By fax followed by registered mail:

Ministry of Finance
[Street address]
[City]
[Country]

Attn: Mr/Ms [•]

Copies to:

European Commission
[Insert address]
Fax: [•]

European Central Bank
[Insert address]
Fax: [•]

Bank of Greece
[Insert address]
Fax:  [•]

Subject:          EUR [●] Financial Assistance Facility Agreement
Disbursement of the Financial Assistance of EUR [•] under the Tranche no.[•], 
in respect of the PSI LM Facility

Dear Sirs,

We refer to: (i) the Financial Assistance Facility Agreement between the European 
Financial Stability Facility ("EFSF"), The Hellenic Republic (hereinafter referred to 
as "Greece") as Beneficiary Member State and the Bank of Greece signed on [date] 
(the "Agreement"); and (ii) the Request for Funds notified to EFSF by Greece on 
[date].  Terms defined in the Agreement shall have the same meaning herein.

We hereby confirm that in order to finance amounts outstanding under the above 
Facility, on [date] EFSF issued Funding Instruments with the following financial 
terms:

(a)                The Financial Assistance Amount is EUR [___].

(b)               Principal Amount:

(c)                Final Maturity: DD.MM.YYYY

(d)               Interest Rate for the First Interest Period:

(e)                Interest Rate for subsequent Interest Periods[1]:

(f)                First Interest Payment Date:

(g)               Subsequent Interest Payment Date: DD.MM.YYYY[2] 

(h)               First Principal Payment Date:
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Subsequent Principal Payment Date: DD.MM.YYYY[3]. We confirm that the 
financial terms of these Funding Instruments shall be used in calculating the EFSF 
Cost of Funding under the Facility.

Please note that EFSF and/or the [European Central Bank] may deem it necessary to 
contact directly the Bank of Greece on the further modalities in relation to the 
disbursement transfer.

Yours faithfully,

EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY

Annex 4
Amortisation Table

Principal Payment 
Date

Principal Amount 
Due (EUR)

Cumulative principal 
amortisation following the 
principal repayment at the 

corresponding Payment Date 
(as a % of the disbursed 

amount)

Annex 5
Form of Legal Opinion

(to be issued on official letterhead of the Legal Advisor to the State at the Ministry of 
Finance)

[place, date]
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To:       European Financial Stability Facility

            43, avenue John F. Kennedy

            L-1855 Luxembourg

            Attention: Chief Financial Officer

Re:      EUR [•] Financial Assistance Facility Agreement between European Financial 
Stability Facility, the Hellenic Republic (as Beneficiary Member State) and the 
Bank of Greece signed on [●] 2012 – the PSI LM Facility Agreement

Dear Sirs,

In my capacity as Legal Advisor to the State at the Ministry of Finance, I refer to the 
above referenced Financial Assistance Facility Agreement and its Annexes which 
constitute an integral part thereof entered into between the European Financial 
Stability Facility (hereinafter referred to as "EFSF"), the Hellenic Republic 
(hereinafter referred to as the "Beneficiary Member State") and the Bank of Greece 
on [•] and to the Cofinancing Agreement between the Beneficiary Member State, the 
Bank of Greece, the Bond Trustee, the Bond Paying Agent and the Common Paying 
Agent (hereinafter the Financial Assistance Facility Agreement and the Cofinancing 
Agreement are together referred to as the "Agreements").  I also refer to the 
Memorandum of Understanding signed on [insert date] between the European 
Commission, the Hellenic Republic and the Bank of Greece (hereinafter referred to as 
the "MoU"). 

I warrant that I am fully competent to issue this legal opinion in connection with the 
Agreements on behalf of the Beneficiary Member State.

I have examined originals or copies of the execution versions of the Agreements and 
of the MoU.  I have also examined the relevant provisions of national and 
international law applicable to the Beneficiary Member State and the Bank of Greece, 
the powers of signatories and such other documents as I have deemed necessary or 
appropriate.  Furthermore, I have made such other investigations and reviewed such 
matters of law as I have considered relevant to the opinion expressed herein.

I have assumed (i) the genuineness of all signatures (except the Beneficiary Member 
State and the Bank of Greece) and the conformity of all copies to originals, (ii) the 
capacity and power to enter into the Agreements of, and their valid authorisation and 
signing by, each Party other than the Beneficiary Member State and the Bank of 
Greece and (iii) the validity, binding effect and enforceability of the Agreement on 
each Party under the laws of England.

Terms used and not defined in this opinion shall have the meaning set out in the 
Agreement in the MoU.

This opinion is limited to Hellenic law as it stands at the date of this opinion.

Subject to the foregoing, I am of the opinion that:



1.                  With respect to the laws, regulations and legally binding decisions 
currently in force in the Hellenic Republic, the Beneficiary Member State is by the 
execution of the Agreements by [name, title] validly and irrevocably committed to 
fulfill all of its obligations under it.  In particular, the provisions of the Agreements 
relating to the provision of Financial Assistance are fully valid.

2.                  The Beneficiary Member State’s execution, delivery and performance of 
the Agreements and the MoU (and the transactions contemplated therein): (i) have 
been duly authorised by all necessary consents, actions, approvals and authorisations; 
(ii) have not and will not violate any applicable law, regulation or ruling of any 
competent authority or any agreement or treaty binding on it or any of its agencies;  
(iii) do not constitute a default or termination event (howsoever described) under any 
of the matters listed in sub-paragraph (ii); and (iv) will not result in the creation of 
security or give rise to an obligation to grant security or transfer assets (by way of 
collateral or economically similar arrangements) in favour of any other person.

3.                  Nothing in this Agreements contravenes or limits the rights of the 
Beneficiary Member State to make punctual and effective payment of any sum due 
for the principal, interest or other charges under the Agreement.

4.                  The Agreements are in proper legal form under Hellenic laws for 
enforcement against the Beneficiary Member State and the Bank of Greece.  The 
enforcement of the Agreements would not be contrary to mandatory provisions of 
Hellenic law, to the ordre public of the Hellenic Republic, to international treaties or 
to generally accepted principles of international law binding on the Beneficiary 
Member State and the Bank of Greece.

5.                  It is not necessary in order to ensure the legality, validity or 
enforceability of the Agreements that they be filed, recorded, or enrolled with any 
court or authority in the Hellenic Republic.

6.                  No taxes, duties, fees or other charges imposed by the Hellenic Republic 
or any taxing authority thereof or therein are payable in connection with the execution 
and delivery of the Agreements and with any payment or transfer of principal, 
interest, commissions and other sums due under the Agreements.

7.                  No exchange control authorisations are required and no fees or other 
commission are to be paid on the transfer of any sum due under the Agreements.

8.                  The signature of the Agreements by [name], [the Governor of the Bank 
of Greece] legally and validly binds the Bank of Greece.

9.                  The choice of English law as governing law for the Agreements is a 
valid choice of law binding the Beneficiary Member State and the Bank of Greece in 
accordance with Hellenic law.

10.              The Beneficiary Member State has legally, effectively and irrevocably 
submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of the Grand Duchy of 
Luxembourg and the jurisdiction of the other courts referred to in Clause 13(3) in 
connection with the Agreements and any judgement of this court would be conclusive 
and enforceable in the Hellenic Republic.

11.              Neither the Beneficiary Member State nor the Bank of Greece nor any of 
their respective  property is immune on the grounds of sovereignty or otherwise from 
jurisdiction, attachment – whether before or after judgement – or execution in respect 
of any action or proceeding relating to the Agreements.

12.              The execution of the Agreements has been made upon the provisions of 
[insert appropriate reference to Hellenic law].



13.              The Agreements have been validly ratified in accordance with the 
provisions of [insert appropriate reference to Hellenic law].

14.              In conclusion, the Agreements have been duly executed on behalf of the 
Beneficiary Member State and the Bank of Greece and all the obligations of the 
Beneficiary Member State and the Bank of Greece in relation to the Agreements are 
valid, binding and enforceable in accordance with their terms and nothing further is 
required to give effect to the same.

Legal Advisor to the State at the Ministry of Finance

Annex 6
Form of Certificate of Compliance

(to be issued on official letterhead of the Legal Advisor to the State at the Ministry of 
Finance)

[place, date]

To:       European Financial Stability Facility

            43, avenue John F. Kennedy

            L-1855 Luxembourg

            Attention: Chief Financial Officer

Re:      EUR [•] Financial Assistance Facility Agreement between European Financial 
Stability Facility, the Hellenic Republic (as Beneficiary Member State) and the 
Bank of Greece signed on [●] 2012 – the PSI LM Facility Agreement

Dear Sirs,

1.                  In my capacity as Legal Advisor to the State at the Ministry of Finance, I 
refer to the above referenced Financial Assistance Facility Agreement and its 
Annexes which constitute an integral part thereof (hereinafter together referred to as 
the "Agreement") entered into between the European Financial Stability Facility 
(hereinafter referred to as "EFSF"), the Hellenic Republic (hereinafter referred to as 
the "Beneficiary Member State") and the Bank of Greece on [•].  I also refer to the 
Memorandum of Understanding signed on [insert date] between the European 
Commission, the Hellenic Republic and the Bank of Greece (hereinafter referred to as 
the "MoU"). 

2.                  I warrant that I am fully competent to issue this certificate of compliance 
in connection with the Agreement on behalf of the Beneficiary Member State.  

3.                  Terms defined in the Agreement have the same meaning when used in 
this certificate of compliance unless given a different meaning in this certificate.
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4.                  I hereby confirm that the list of documents annexed to the letter dated 
[●] provided to the legal counsel referred to in Clause 3(3)(a)(iii) of the Agreement 
for the purposes of providing the legal opinions referred to therein is a complete list of 
all financing documents binding on the Hellenic Republic which are relevant to the 
Voluntary Liability Management Transaction.

Signed: .................................................................
.. 

Legal Advisor to the State at the 
Ministry of Finance 

Annex 7
List of Contacts

For EFSF:

European Financial Stability Facility

43, avenue John F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

Attention: Chief Financial Officer

Tel: +352 260 962 26

Fax:+ 352 260 962 62

SWIFT address: EFSFLULL

With copies to:

European Commission

Directorate General Economic and Financial Affairs – 

Unit L-4 "Borrowing, lending, accounting and back office"

L-2920 Luxembourg 

Attention: Head of Unit

Tel.: (+352) 4301 36372

Fax: (+352) 4301 36599

SWIFT address: EUCOLULL
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European Central Bank

Kaiserstrasse 29

D-60311 Frankfurt am Main

Attention: Head of Financial Operations Services Division
Tel.: + 49 69 1344 3470

Fax: + 49 69 1344 6171

SWIFT BIC: ECBFDEFFBAC 

For the Beneficiary Member State:

Ministry of Finance

General Accounting Office

37, E. Venizelos str.

101 65 Athens, Greece

Attention: 23rd Division

Fax: + 30 210 3338205



With copies to: the Bank of Greece:

Bank of Greece

21, E. Venizelos str.

102 50 Athens, Greece

Attention: Government Financial Operations &amp; Accounts Department, 
Government Accounts Section

Fax: + 30 210 3221007

SWIFT BIC: BNGRGRAA

[1] To be communicated by EFSF to the Beneficiary Member State in line with the 
terms of the Financial Assistance Facility Agreement.

[2] Until the last Interest Payment Date of DD.MM.2042.

[3] Until the last Principal Payment Date of DD.MM.2042.

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΑΓΓ
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DATED [•] 2012

THE HELLENIC REPUBLIC
as Beneficiary Member State

BANK OF GREECE

EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY

WILMINGTON TRUST (LONDON) LIMITED

as Bond Trustee

BANK OF GREECE
acting as Bond Paying Agent

AND

BANK OF GREECE
acting as Common Paying Agent

CO-FINANCING AGREEMENT
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THIS DEED is dated [•] 2012 and made 

BETWEEN:

(1)                                             THE HELLENIC REPUBLIC, as the beneficiary member state (the   
"Beneficiary Member State");

(2)               BANK OF GREECE, represented by the Governor of the Bank of 
Greece [•], (the "Bank of Greece") as agent for payments made by the Beneficiary 
Member State;

(3)               EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY, a société  
anonyme incorporated in Luxembourg with its registered office at 43, avenue John F. 
Kennedy, L-1855 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B153,414), represented by Mr. 
Klaus Regling, Chief Executive Officer and Mr. Christophe Frankel, Deputy Chief 
Executive Officer as lender under the PSI LM Facility Agreement referred to below 
("EFSF");

(4)               WILMINGTON TRUST (LONDON) LIMITED, of Third Floor, 1 
King's Arms Yard, London EC2R 7AF (the "Bond Trustee", which expression 
includes, where the context admits, all persons for the time being the trustee or 
trustees of the Bonds) in its capacity as Bond Trustee under the Trust Deed;

(5)               BANK OF GREECE, represented by the Governor of the Bank of 
Greece [•], as paying agent for the bonds ("Bond Paying Agent", which expression 
includes, where the context admits, all persons for the time being the paying agent of 
the Bonds); and

(6)               BANK OF GREECE, represented by the Governor of the Bank of 
Greece [•], as common paying agent (the "Common Paying Agent"),

herein jointly referred to as the "Parties" and each of them a "Party". 

PREAMBLE

(A)             On or around the date of this Deed, the Beneficiary Member State has 
issued, or will issue, the Bonds subject to the terms of the Trust Deed as part of the 
consideration for the Voluntary Liability Management Transaction; 

(B)              On or about the date of this Deed, EFSF has entered into, or will enter 
into, a financial assistance facility agreement with the Beneficiary Member State and 
the Bank of Greece in order to provide financing of up to €30,000,000,000 to finance 
in part the Voluntary Liability Management Transaction (the "PSI LM Facility 
Agreement"); and

(C)              This Deed is entered into solely in respect of the Bonds and the PSI LM 
Facility Agreement. This Deed shall not apply to the rights or obligations of EFSF 
and the Beneficiary Member State in respect of any other financial assistance facility 
agreement, facility or other agreement that may be entered into between them. In 
particular, this Deed and the Debt Documents shall not confer any rights on Bond 
Creditors or any obligations or liability on EFSF in respect of any other financial 
assistance facility, facility or other agreement or any monies or amounts received by 
EFSF in connection therewith.

NOW THIS DEED WITNESSES AND IT IS HEREBY DECLARED as follows:

1.                                                      Definitions and Interpretation  

1.1                                          Definitions  
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In this Deed:

"Bondholders" means the holders of the Bonds from time to time.

"Bonds" means the new bonds issued by the Beneficiary Member State on or after the 
date of this Deed in an aggregate principal amount of up to EUR [•] as part of the 
Voluntary Liability Management Transaction and which are constituted by, and 
subject to, the Trust Deed and which by their terms are expressed to be subject to the 
terms of (and have the benefit of) this Deed, comprising new bonds that have been 
delivered to holders of existing instruments issued or guaranteed by the Beneficiary 
Member State prior to the date of this Deed (the "Existing Instruments") as part of 
the consideration delivered to such holders for the exchange, sale or cancellation of 
those Existing Instruments under the Voluntary Liability Management Transaction the 
details of which the Bond Trustee is required to provide to EFSF in accordance with 
Clause 14.5.

"Bond Creditors" means the Bond Trustee and the Bondholders.

"Bond Documents" means the terms of the Bonds (including the Conditions) and the 
Trust Deed.

"Bond Trustee Expenses" means any fees, costs, expenses and other amounts 
payable to the Bond Trustee for its own account under the Bond Documents 
(including any amounts payable pursuant to contractual indemnification provisions).

"Business Day" has the meaning given to the term "Business Day" in the PSI LM 
Facility Agreement.

"Clause 6(6) Repayment" means any repayment pursuant to clause 6(6) of the PSI 
LM Facility Agreement.

"Commitment Fee" has the meaning given to the term "Commitment Fee" in the PSI 
LM Facility Agreement.

"Common Amortisation Table" means the amortisation table set out in Schedule 2 
setting out by reference to each Payment Date the cumulative percentage of:

(a)                the original total principal amount of the PSI LM Facility Agreement 
which is scheduled to be repaid on or before such date; and 

(b)               the aggregate original Principal Amount (as defined in the Conditions) of 
the Bonds which are scheduled to be repaid on or before such date. 

"Common Assets" means:

(c)                any amount paid by the Beneficiary Member State to the Common 
Paying Agent pursuant to Clause 2.1; and

(d)               any amounts received or recovered by the Common Paying Agent in 
relation to the Liabilities which shall be held on trust to be applied for the benefit of 
the Creditors pursuant to Clause 3.2 (Obligations in respect of turnover of receipts) or 
Clause 4.2 (Obligations in respect of turnover of receipts).

"Common Paying Agent's Spot Rate of Exchange" means, in respect of the 
conversion of one currency (the "First Currency") into another currency (the 
"Second Currency") the Common Paying Agent's spot rate of exchange for the 
purchase of the Second Currency with the First Currency at or about 11.00 a.m. 
Luxembourg time on a particular day.

"Conditions" means the terms and conditions of the Bonds which will be constituted 
by and issued pursuant to the Trust Deed.



"Creditors" means EFSF as lender under the PSI LM Facility Agreement and the 
Bond Creditors.

"Debt Document" means each of the PSI LM Facility Agreement, the Bond 
Documents, this Deed and any other document designated as such in writing by the 
Common Paying Agent, the Bond Trustee, EFSF and the Beneficiary Member State.

"Deed(s) of Guarantee" has the meaning given to the term "Deed(s) of Guarantee" in 
the PSI LM Facility Agreement.

"Disincentive Payment" has the meaning given to the term "Disincentive Payment" 
in the PSI LM Facility Agreement.

"EFSF Cost of Funding" has the meaning given to the term "EFSF Cost of Funding" 
in the PSI LM Facility Agreement.

"EFSF Debt Issuance Programme" means the EFSF debt issuance programme 
established in accordance with the EFSF Funding Guidelines.

"EFSF Debt Securities" means Funding Instruments issued by EFSF in the form of 
short term unsubordinated notes with maturity of no more than twenty four (24) 
months issued under the EFSF Debt Issuance Programme and which pay interest at a 
rate comparable to the market rate which would be payable by EFSF for instruments 
with the same maturity as such EFSF Debt Securities.

"EFSF Funding Guidelines" means the funding strategy and guidelines of EFSF 
from time to time adopted by the board of directors of EFSF and approved by the 
Guarantors.

"ESM" has the meaning given to the term "ESM" in the PSI LM Facility Agreement.

"EUR", "€" and "Euro" denote the single currency unit of the Participating Member 
States, which shall be the currency of account and payment under this Deed. 

"Event of Default" means an event of default (howsoever described) under the PSI 
LM Facility Agreement or the Conditions.

"EWG" means the Eurogroup Working Group.

"Framework Agreement" has the meaning given to the term "Framework 
Agreement" in the PSI LM Facility Agreement.

"Funding Instruments" means bonds, notes, commercial paper, debt securities or 
other financing arrangements.

"Guarantee Commission Fee" has the meaning given to the term "Guarantee 
Commission Fee" in the PSI LM Facility Agreement.

"Guarantors" has the meaning given to the term "Guarantors" in the PSI LM Facility 
Agreement.

"Intercreditor Amendment" means an amendment or waiver which is subject to 
Clause 2.4 (Consents and Amendments).

"Issuance Costs" has the meaning given to the term "Issuance Costs" in the PSI LM 
Facility Agreement.

"Liabilities" means all present and future liabilities and obligations at any time of the 
Beneficiary Member State to any Creditor under the Debt Documents in respect of the 
scheduled, voluntary or mandatory repayment of principal and payment of interest 
(including in respect of interest under the PSI LM Facility Agreement, the EFSF Cost 
of Funding, Service Fee, Commitment Fee, Guarantee Commission Fee and/or any 
Margin components). For the avoidance of doubt, all other commissions, fees, costs 



and other amounts due to EFSF under the PSI LM Facility Agreement (including 
Negative Carry, Loss of Interest, Issuance Costs, Disincentive Payments and any 
Clause 6(6) Repayment) and/or Bond Trustee Expenses do not and shall not constitute 
Liabilities.

"Loss of Interest" has the meaning given to the term "Loss of Interest" in the PSI LM 
Facility Agreement.

"Margin" has the meaning given to the term "Margin" in the PSI LM Facility 
Agreement.

"Negative Carry" has the meaning given to the term "Negative Carry" in the PSI LM 
Facility Agreement.

"Participating Member State" means any member of the European Union that 
adopts or has adopted the Euro as its lawful currency in accordance with the 
legislation of the European Union in relation to Economic and Monetary Union.

"Payment" means a payment, prepayment, repayment, redemption, defeasance or 
discharge of any of the Liabilities.  For the avoidance of doubt, all amounts received, 
paid or recovered in respect of other commissions, fees, costs and other amounts due 
to EFSF under the PSI LM Facility Agreement (including Negative Carry, Loss of 
Interest, Issuance Costs, Disincentive Payments and any Clause 6(6) Repayment) 
and/or Bond Trustee Expenses do not and shall not constitute Payments.

"Payment Date" means each date specified in the Common Amortisation Table 
provided that the dates for Payments to be made under the Bonds shall be identical 
to the dates for Payments to be made under the PSI LM Facility Agreement provided 
that following any acceleration under the Bonds or the PSI LM Facility Agreement, a 
Payment Date shall include any date on which the accelerated liabilities are required 
to be paid under the Conditions or the PSI LM Facility Agreement (as applicable).

"Service Fee" has the meaning given to the term "Service Fee" in the PSI LM Facility 
Agreement.

"Trust Deed" means the trust deed dated [•] between the Bond Trustee and the 
Beneficiary Member State, the terms of which are expressed to apply to the Bonds 
and any supplemental trust deed relating thereto.

"VAT" means value added tax as provided for in the Value Added Tax Act 1994 and 
any other tax of a similar nature.

"Voluntary Liability Management Transaction" has the meaning given to the term 
"Voluntary Liability Management Transaction" in the PSI LM Facility Agreement.

1.2                                          Construction  

(a)                Unless a contrary indication appears, a reference in this Deed to:

(i)             "Common Paying Agent", "Creditor", "Bond Trustee", "Bond Paying Agent" 
and "Party", shall be construed to be a reference to it in its capacity as such and not in 
any other capacity;

(ii)           "Common Paying Agent", "EFSF", "Bond Trustee", "Bond Paying Agent" or 
"Bond Creditor" or any other person shall be construed so as to include its 
successors in title, permitted assigns and permitted transferees provided that such 
successor, assign or transferee has agreed to be bound by this Deed;

(iii)         "assets" includes present and future properties, revenues and rights of every 
description;
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(iv)         a "Debt Document" or any other agreement or instrument is (other than a 
reference to a "Debt Document" or any other agreement or instrument in "original 
form") a reference to that Debt Document, or other agreement or instrument, as 
amended, novated, supplemented, extended or restated but solely as permitted by this 
Deed;

(v)           "indebtedness" includes any obligation (whether incurred as principal or as 
surety) for the payment or repayment of money, whether present or future, actual or 
contingent;

(vi)         the "original form" of a "Debt Document" or any other agreement or instrument 
is a reference to that Debt Document, agreement or instrument as originally entered 
into;

(vii)       a "person" includes any individual, firm, company, corporation, government, state 
or agency of a state or any association, trust, joint venture, consortium or partnership 
(whether or not having separate legal personality);

(viii)     a "regulation" includes any regulation, rule, official directive, request or guideline 
(whether or not having the force of law) of any governmental, intergovernmental or 
supranational body, agency, department or of any regulatory, self–regulatory or other 
authority or organisation; 

(ix)         the singular includes the plural and vice versa (unless the context otherwise 
requires); and

(x)           a provision of law is a reference to that provision as amended or re–enacted.

(b)               Section, Clause and Schedule headings are for ease of reference only.

1.3              PSI LM Facility Agreement

It is acknowledged and agreed by the Parties that, in accordance with Clause 2(3)(d) 
of the PSI LM Facility Agreement, EFSF has discharged or will discharge its 
obligations to make the Financial Assistance Amounts available under that facility by 
the delivery of EFSF Debt Securities with an aggregate notional principal amount 
equal to the relevant Financial Assistance Amount(s).  Notwithstanding the foregoing, 
for all purposes of the PSI LM Facility Agreement and this Deed, the amount 
outstanding and any Payments and Liabilities due in respect of the PSI LM Facility 
Agreement shall be determined by reference to the Financial Assistance Amount(s) 
made available and which remain outstanding from time to time and shall not be 
affected by any change in the market value of the EFSF Debt Securities.

2.                                                      Liabilities  

2.1                                          Payment of Liabilities  

Subject to the terms of this Deed:

(a)                                 EFSF and the   Beneficiary Member State hereby agree that the Beneficiary 
Member State shall make Payments under the PSI LM Facility Agreement into the 
account of the Common Paying Agent designated in accordance with Clause 16 
(Accounts).

(b)                                 The Bond Trustee and the Bond Paying Agent hereby agree that the   Beneficiary 
Member State shall make Payments under the Bond Documents into the account of 
the Common Paying Agent designated in accordance with Clause 16 (Accounts).

(c)           All Payments to be made by the Beneficiary Member State under this Deed under 
Clause 12 (Costs and Expenses) to the Common Paying Agent shall be made by the 
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Beneficiary Member State into the account of the Common Paying Agent designated 
in accordance with Clause 16 (Accounts).

(d)          All Payments to be made by the Beneficiary Member State under the PSI LM 
Facility Agreement and under the Bond Documents shall be made solely on the 
Payment Dates provided that the Beneficiary Member State shall not be relieved of 
its obligations to make a Payment if it fails to make a Payment on a Payment Date. 

(e)           The Common Paying Agent shall apply such Payments in accordance with Clause 
6.1 (Order of Application). 

(f)            For the avoidance of doubt, all other commissions, fees, costs and other amounts 
due from the Beneficiary Member State to EFSF under the PSI LM Facility 
Agreement (including Negative Carry, Loss of Interest, Issuance Costs, Disincentive 
Payments and any Clause 6(6) Repayment), which amounts do not constitute 
Payments, shall be paid directly by the Beneficiary Member State to EFSF. 

(g)           For the avoidance of doubt:

(i)                       any Bond Trustee Expenses; and 

(ii)                     any payments of fees, costs and expenses, or pursuant to any contractual 
indemnification rights to the Common Paying Agent under this Deed, 

do not constitute Payments and shall be paid by the Beneficiary Member State or the 
Bondholders directly to the Bond Trustee or the Common Paying Agent (as the case 
may be).

2.2                                          Amendments and Waivers:    EFSF

(a)           Subject to Clause 2.2(b) to (d), the Beneficiary Member State and EFSF may 
amend or waive the terms of the PSI LM Facility Agreement in accordance with its 
terms (and subject to any consent required under them) at any time.

(b)                                 The Beneficiary Member State and EFSF may not, subject to Clause   
2.2(c) and (d), (without the prior written consent of the Bond Trustee (acting in 
accordance with the Trust Deed)) amend or waive the terms of the PSI LM Facility 
Agreement if the amendment or waiver is, in relation to the original terms of the PSI 
LM Facility Agreement (or the original terms thereof as amended in compliance with 
the terms of this Deed):

(i)                                                                     an amendment or waiver which changes any of the dates on which a Payment   
is to be made under the PSI LM Facility Agreement from a Payment Date;

(ii)                                                               an amendment or waiver which results in an obligation on the   Beneficiary 
Member State to make any Payment which would result, on any Payment Date, in: 

(A)             the cumulative percentage of the original principal amount of the PSI LM 
Facility Agreement which has been reimbursed, repaid or recovered to exceed the 
cumulative principal amortisation percentage set out in the Common Amortisation 
Table in relation to such Payment Date; and/or 

(B)              any Payment of interest falling due on a date earlier than originally 
scheduled; or

(iii)                   an amendment to the terms of clause 6(6) of the PSI LM Facility Agreement or 
to the definition of "Market Disruption Event" set out in clause 1 (Definitions) of the 
PSI LM Facility Agreement.

The Parties acknowledge and agree that if any amendment is made to the repayment 
schedule for principal under the PSI LM Facility Agreement with the consent of the 
Bond Trustee in accordance with this Clause 2.2(b), the Parties shall enter into such 
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consequential amendments to the Debt Documents as are necessary to reflect such 
amendments in the Common Amortisation Table and/or each equivalent table in each 
other Debt Document. 

(c)                                 For the avoidance of doubt, the Parties acknowledge and agree that an adjustment   
in the EFSF Cost of Funding (which may be an upwards or downwards adjustment) 
may occur from time to time in accordance with the terms of the PSI LM Facility 
Agreement and that such an adjustment will not breach this Deed.

(d)                              The Parties acknowledge that, in addition, EFSF and the Beneficiary Member   
State acting together in relation to the PSI LM Facility Agreement, will be able to 
amend interest (so as to increase or decrease the interest rate or to change the basis 
upon which it is calculated), introduce Margin and/or increase or decrease any fees, in 
line with decisions the board of directors of EFSF and/or the shareholders of EFSF 
may take from time to time regarding the general pricing policy also applying to other 
Member States benefiting from EFSF funding and following a decision to that effect 
by the EWG and that such amendments shall not be in breach of this Clause 2.2. 

2.3                                          Amendments and Waivers:      Bond Creditors  

(a)           Subject to Clause 2.3(b), the Beneficiary Member State and the Bond Creditors 
may amend or waive the terms of the Bond Documents in accordance with their terms 
(and subject to any consent required under them) at any time. 

(b)           The Beneficiary Member State and the Bond Creditors may not (without the prior 
written consent of EFSF) amend or waive the terms of the Bond Documents if the 
amendment or waiver is, in relation to the original terms of the Bond Documents (or 
the original terms thereof as amended in compliance with the terms of this Deed): 

(i)                       an amendment or waiver which changes any of the dates on which a Payment 
is to be made under the Bond Documents from a Payment Date; or

(ii)                     an amendment or waiver which results in an obligation on the Beneficiary 
Member State to make any Payment which would result, on any Payment Date, in: 

(A)             the cumulative percentage of the original principal amount of the Bonds 
which has been reimbursed, repaid or recovered to exceed the cumulative principal 
amortisation percentage set out in the Common Amortisation Table in relation to such 
Payment Date; and/or 

(B)              any Payment of interest falling due on a date earlier than originally 
scheduled.

The Parties acknowledge and agree that if any amendment is made to the repayment 
schedule for principal under the Bonds with the consent of EFSF in accordance with 
this Clause 2.3(b), the Parties shall enter into such consequential amendments to the 
Debt Documents as are necessary to reflect such amendments in the Common 
Amortisation Table and/or each equivalent table in each other Debt Document.

2.4                                          Consents and Amendments  

(a)           The provisions of this Deed may only be waived with the prior written consent of 
EFSF and the Bond Trustee (acting in accordance with the Bond Documents). 

(b)           This Deed may only be amended with the written consent of the Beneficiary 
Member State, EFSF, the Bank of Greece, the Common Paying Agent, the Bond 
Paying Agent and the Bond Trustee (acting in accordance with the Bond Documents). 

2.5                                          Clause 6(6) Repayments  

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3637785911047970892&postID=4544967850322525124
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3637785911047970892&postID=4544967850322525124
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3637785911047970892&postID=4544967850322525124
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3637785911047970892&postID=4544967850322525124
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3637785911047970892&postID=4544967850322525124
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3637785911047970892&postID=4544967850322525124
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3637785911047970892&postID=4544967850322525124
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3637785911047970892&postID=4544967850322525124
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3637785911047970892&postID=4544967850322525124


(a)                In the event that the Beneficiary Member State is required to and does 
make a repayment under clause 6(6) of the PSI LM Facility Agreement as a result of a 
Market Disruption (as therein defined)(each such repayment a "Market Disruption 
Prepayment"), the Beneficiary Member State shall: 

(i)                       no later than three (3) Business Days after the date of that Market Disruption 
Prepayment, deliver a notice to the Bond Trustee pursuant to which it shall offer to 
purchase at par, with accrued interest, Bonds with an aggregate principal amount 
equal to the product of (i) the amount by which that Market Disruption Prepayment 
(together with the amount of any other Market Disruption Prepayments but only to the 
extent that such other Market Disruption Prepayments have not been re-borrowed or 
been the subject of an earlier prepayment offer pursuant to this Clause 2.5) exceeds 
€3,000,000,000, if any and (ii) the Pro Rata Multiple (as defined below); and

(ii)                     on the first Business Day falling at least twelve (12) months after the date of 
that Market Disruption Prepayment, deliver a notice to the Bond Trustee pursuant to 
which it shall offer to purchase at par, with accrued interest, Bonds with an aggregate 
principal amount (after any adjustment for rounding) equal to the product of (i) the 
amount of that Market Disruption Prepayment (together with the amount of any other 
Market Disruption Prepayments but only to the extent that such other Market 
Disruption Prepayments have not been re-borrowed or been the subject of an earlier 
prepayment offer pursuant to this Clause 2.5), to the extent such amount does not 
exceed €3,000,000,000 and (ii) the Pro Rata Multiple, 

and the Bond Trustee shall promptly deliver a copy of each such notice to the 
Bondholders in accordance with the Conditions. For the purposes of Clause 8.6(a), 
EFSF is deemed to have expressly consented in writing to each purchase of Bonds 
made pursuant to an offer made in accordance with this Clause 2.5. 

(b)               The "Pro Rata Multiple" means, on the date of any Market Disruption 
Prepayment (but before giving effect thereto), the aggregate principal amount of the 
Bonds Outstanding (as defined in the Trust Deed) on that date divided by the 
aggregate principal amount outstanding under the PSI LM Facility Agreement on that 
date. 

(c)                Any purchase made pursuant to this Clause 2.5 shall be completed on a 
date not less than thirty (30) nor more than sixty (60) days after the date on which 
notice of the offer is delivered to the Bond Trustee and Bonds tendered in the offer 
will be accepted by the Beneficiary Member State on a pro rata basis in the case of 
oversubscription or, in the event not all Bondholders accept the offer to purchase, the 
Pro Rata Multiple will be reduced by the percentage equal to the percentage of the 
Bonds held by Bondholders who do not accept the offer to purchase.

2.6              No Effect on Other Facilities

For the avoidance of doubt:

(a)                nothing in any Debt Document shall oblige EFSF or the Beneficiary 
Member State to secure payment to, or to pay to, the Common Paying Agent or to 
anyone else except EFSF sums due under any loan or other financial facility (other 
than the PSI LM Facility Agreement) that EFSF has extended or may in future extend 
to the Beneficiary Member State ("Other Loans"); 

(b)           nothing in any Debt Document shall restrict the Beneficiary Member State from 
discharging in full as and when it is obliged so to do its liabilities to EFSF under any 
Other Loan; and  



(c)           none of the Common Paying Agent, the Bond Trustee, the Bondholders, the Bond 
Paying Agent or anyone else shall have any recourse to or claim against EFSF in 
respect of any sums owed by the Beneficiary Member State to EFSF under any Other 
Loan or in respect of any sums paid by the Beneficiary Member State or received or 
recovered by EFSF in discharge of the liabilities of the Beneficiary Member State 
under any Other Loan.    

3.                                                      Turnover of Receipts   by Creditors

3.1                                          Sums received by the Creditors  

Subject to Clause 3.4, if EFSF or any Bond Creditor receives a Payment or recovers 
any amount (including by way of set-off) in respect of a Liability other than by way of 
a Payment made under Clause 2.1 (Payments) then EFSF or, as the case may be, the 
relevant Bond Creditor shall be liable to make a payment in an amount equal to the 
amount received, recovered or deemed to have been received or recovered to the 
Common Paying Agent for application by the Common Paying Agent in accordance 
with Clause 6 (Application of Proceeds).  For the avoidance of doubt this Clause 3 
and this Deed shall not apply to:

(a)           any amounts received or recovered by EFSF or the Bond Trustee which do not 
relate to Payments or Liabilities such as any amounts as described in Clause 2.1(f) 
which are paid to, received or otherwise recovered by EFSF and any amounts as 
described in Clause 2.1(g) which are paid to, received or otherwise recovered by the 
Bond Trustee;

(b)           any amounts received or recovered by EFSF under or in relation to any financial 
assistance facility agreement, facility or other agreement that may be entered into 
between EFSF and the Beneficiary Member State other than the facility provided 
under the PSI LM Facility Agreement; or

(c)           any amounts received or recovered by the Bond Trustee under any other 
agreement or arrangement between the Bond Trustee and the Beneficiary Member 
State other than in connection with the Bond Documents,

and, in particular, this Clause 3, this Deed and the Debt Documents shall not confer 
any rights on Bond Creditors or impose any obligations or liabilities on EFSF in 
respect of any financial assistance facility, facility (or other agreement or any monies 
or amounts received by EFSF in connection therewith) other than the PSI LM Facility 
Agreement.

3.2                                          Obligations in respect of turnover of receipts  

Any amounts paid by a Creditor to the Common Paying Agent under this Clause 3 
shall be held on trust by the Common Paying Agent to be applied in accordance with 
the terms of this Deed.

3.3              Extent of discharge

It is acknowledged and agreed that any amount received or recovered by EFSF or a 
Bond Creditor to which Clause 3.1 above applies shall only discharge the obligations 
of the Beneficiary Member State under the PSI LM Facility Agreement and/or the 
Bonds to the extent that an  amount equal to the amount received or recovered is paid 
to the Common Paying Agent and then paid by the Common Paying Agent to EFSF 
(in the case of the PSI LM Facility Agreement) or the Bond Trustee or the Bond 
Paying Agent (as applicable, in the case of the Bonds) pursuant to the terms of this 
Deed.  Accordingly, the obligation in relation to which that amount was received or 
recovered shall not be discharged or, to the extent necessary, shall be reinstated to the 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3637785911047970892&postID=4544967850322525124
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3637785911047970892&postID=4544967850322525124
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3637785911047970892&postID=4544967850322525124


extent that the relevant amount is ultimately re-allocated to discharge a different 
Liability pursuant to the terms of this Deed.

3.4                                          Payments between Creditors  

If and so long as the Common Paying Agent is the Bank of Greece, EFSF and the 
Bond Creditors may discharge their obligations under Clause 3.1 above in respect of 
any Payment received or any amount recovered (including by way of set-off) by 
making payments to each other in amounts equal to the amounts that would otherwise 
be due to the relevant Party from the Common Paying Agent in accordance with 
Clause 6 (Application of Proceeds) in respect of that Payment received or amount 
recovered. In this event, EFSF, or, as the case may be, the relevant Bond Creditor(s) 
shall inform the Common Paying Agent of the payment made under this Clause 3.4.

3.5              Bondholders bound

To the extent that any undertaking or obligation under this Clause 3 is given by Bond 
Creditors which are Bondholders, the Parties acknowledge and agree that each 
Bondholder has, by agreeing to become a holder of Bonds, agreed under the 
Conditions of such Bonds to be bound by the terms of this Deed.

4.                                                      Turnover of R  eceipts by Beneficiary Member State

4.1                                          Sums received by   the Beneficiary Member State

If the Beneficiary Member State receives or recovers any sum or Payment (including 
any Payment received by the Beneficiary Member State in its capacity as the holder of 
a Bond and including a Payment by way of set-off) which, under the terms of any of 
the Debt Documents, should have been paid to the Common Paying Agent, then the 
Beneficiary Member State will promptly pay the amount of that receipt or recovery to 
the Common Paying Agent for application by the Common Paying Agent in 
accordance with the terms of this Deed.    For the avoidance of doubt this Clause     4.1 
shall not apply to any amounts received by the Beneficiary Member State from the 
Common Paying Agent by reason of the Beneficiary Member State being a holder of 
Bonds acquired by it in accordance with the terms of the Debt Documents if and to 
the extent that there is no shortfall in the Payments made or to be made to the 
Creditors.

4.2              Obligations in respect of turnover of receipts

Any amounts paid by the Beneficiary Member State under this Clause 4 (Turnover of  
Receipts by Beneficiary Member State) shall be held on trust by the Common Paying 
Agent for application in accordance with the terms of this Deed.

5.                                                      Redistribution  

(a)                                 Any amount paid by a Creditor (a "Recovering Creditor") to the Common Paying   
Agent under Clause     3 (Turnover of Receipts by Creditors) or to any other Party in   
accordance with Clause 3.4 (Payments between Creditors) shall be treated as having 
been paid by the Beneficiary Member State to the Common Paying Agent. Where 
such amount was paid to the Common Paying Agent, such amount shall be distributed 
by the Common Paying Agent to the Creditors in accordance with the terms of this 
Deed.

(b)                                 Following a distribution by the Common Paying Agent or a payment by one Party   
to another in accordance with Clause 3.4 (Payments between Creditors) of any sum 
received or recovered by a Recovering Creditor from the Beneficiary Member State 
(as described in paragraph (a) above), as between the Beneficiary Member State and 
the Recovering Creditor an amount equal to the amount received or recovered by that 
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Recovering Creditor and which it has paid to another Party in accordance with Clause 
3.4 (Payments between Creditors) or has paid to the Common Paying Agent (the 
"Shared Amount") will be treated as not having been paid by the Beneficiary 
Member State to the Recovering Creditor and not to have discharged the liability of 
the Beneficiary Member State owed to such Recovering Creditor. 

6.                                                      Application of Proceeds   

6.1                                          Order of application  

(a)        All amounts from time to time received or recovered by the Common Paying Agent 
pursuant to the terms of any Debt Document or under this Deed shall be held by the 
Common Paying Agent on trust to apply them (subject to the provisions of this 
Clause 6 (Application of Proceeds)), in the following order of priority:

First in discharging any sums owing to the Common Paying Agent to the extent that the 
Beneficiary Member State has not paid the amounts payable by it to the Common 
Paying Agent under Clause 12 (Costs and Expenses); 

Second in payment to: 

(i)                       EFSF; and

(ii)                     the Bond Paying Agent, or at the direction of the Bond Trustee (acting in 
accordance with the Trust Deed), on its own behalf and on behalf of the Bondholders,

for application towards the discharge of the Liabilities on a pro-rata basis as 
described in paragraph (b) below; and

Third the balance, if any, in payment to the Beneficiary Member State. 

(b)        For the purposes of determining the amount of any pro-rata payment to be made 
pursuant to paragraph (a) above:

(A)       in respect of Payments or other amounts received or recovered by the Common 
Paying Agent for distribution on a Payment Date when there are no overdue or unpaid 
amounts in respect of Payments due on earlier Payment Dates, the Common Paying 
Agent shall apply the amount received or recovered on a pro rata basis by reference 
to (a) the amount of any Payment due to be paid under the PSI LM Facility 
Agreement on that Payment Date, as communicated in accordance with Clause 14.1 
and (b) the amount of any Payment due to be paid under the Bonds on that Payment 
Date, as communicated by the Bond Paying Agent or in accordance with Clause 14.3;

(B)       in respect of Payments or other amounts received or recovered by the Common 
Paying Agent for distribution on a Payment Date when there are overdue or unpaid 
amounts in respect of Payments due on earlier Payment Dates, the Common Paying 
Agent shall apply the amount received or recovered on a pro rata basis by reference 
to (a) the amount of (i) any Payment due to be paid under the PSI LM Facility 
Agreement on that Payment Date, as communicated in accordance with Clause 14.1, 
together with (ii) any Payment which has fallen due to EFSF under the PSI LM 
Facility Agreement but which has not been discharged in full and (b) the amount of (i) 
any Payment due to be paid under the Bonds on that Payment Date, as communicated 
by the Bond Paying Agent or in accordance with Clause 14.3 together with (ii) any 
Payment which has fallen due under the Bonds but which has not been discharged in 
full; and

(C)       in respect of amounts received or recovered on a date other than a Payment Date 
(including amounts received or recovered pursuant to Clause 3 (Turnover of Receipts  
from Creditors) and/or Clause 4 (Turnover of Receipts by Beneficiary Member State)) 
at a time when there are overdue or unpaid amounts in respect of Payments due on 
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earlier Payment Dates, then the Common Paying Agent shall promptly apply the 
amount received or recovered on a pro-rata basis by reference to (a) the amount of 
any Payment which has fallen due to EFSF under the PSI LM Facility Agreement but 
which has not been discharged in full and (b) the amount of any Payment which has 
fallen due under the Bonds but which has not been discharged in full.

6.2              Currency Conversion

(a)           For the purpose of, or pending the discharge of, any of the obligations the 
Common Paying Agent may convert any moneys received or recovered by the 
Common Paying Agent in a currency (such as US dollars or Japanese Yen) other than 
the currency of account in which such obligations were due into the currency of 
account at the Common Paying Agent's Spot Rate of Exchange. 

(b)           In such circumstances, the obligations of the Beneficiary Member State to pay in 
the relevant currency of account shall only be satisfied to the extent of the amount of 
such currency purchased and applied against the relevant obligation after deducting 
the costs of conversion.

6.3                                          Good Discharge  

(a)                                 Any payment to be made in respect of the Liabilities through the Common Paying   
Agent: 

(i)                 in respect of the PSI LM Facility Agreement, shall be made by the 
Common Paying Agent to EFSF; or

(ii)               in respect of the Bonds, shall be made by the Common Paying Agent to 
the Bond Paying Agent (or, at the request of the Bond Trustee (acting in accordance 
with the Trust Deed), to the Bond Trustee or otherwise to its order),

and each payment made by the Common Paying Agent in accordance with this Clause 
6.3(a) shall pro tanto to the extent of such payment constitute good discharge of the 
obligations of the Common Paying Agent under this Deed.

(b)           The Beneficiary Member State shall only be discharged of its obligations to EFSF 
in respect of the Liabilities under the PSI LM Facility Agreement once the Common 
Paying Agent has applied the Payments made to it under Clause 2.1(a) by the 
Beneficiary Member State to EFSF and only to the extent of the payment actually 
received by EFSF. 

(c)           The Beneficiary Member State shall only be discharged of its obligations to the 
Bondholders or the Bond Trustee in respect of the Liabilities under the Bonds to the 
extent of the payment actually received by the Bondholders or the Bond Trustee in 
respect of such payment and every payment to the Bondholders or the Bond Trustee 
in respect of such payment shall operate in satisfaction pro tanto of the relative 
covenant by the Beneficiary Member State to the extent such payment is received by 
the Bondholders or the Bond Trustee.

7.                                                      The Common Paying Agent  

7.1                                          Appointment and remuneration of the Common Paying Agent  

(a)           The Beneficiary Member State shall at all times maintain a Common Paying 
Agent.

(b)           The Beneficiary Member State hereby appoints the Bank of Greece to act as 
Common Paying Agent in connection with this Deed and authorises the Common 
Paying Agent to exercise such rights, powers, authorities and discretions as are 
specifically conferred on the Common Paying Agent by the terms hereof.  
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(c)           The Common Paying Agent shall be entitled to such remuneration and 
reimbursement of such expenses from the Beneficiary Member State as may be 
agreed between it and the Beneficiary Member State from time to time (with the 
approval of the Bond Trustee and EFSF).

7.2              Acceptance by the Common Paying Agent

The Common Paying Agent hereby accepts its appointment, and acknowledges the 
authority conferred on it, as set out in Clause 7.1 (Appointment of the Common 
Paying Agent) above.

7.3              Trust

(a)           The Common Paying Agent declares that it shall hold the Common Assets on trust 
for the Creditors on the terms contained in this Deed. 

(b)           Each of the parties to this Deed agrees that the Common Paying Agent shall have 
only those duties, obligations and responsibilities expressly specified in this Deed 
(and no others shall be implied).

(c)           The trust created under this Deed shall not limit or prejudice the right of the Bond 
Trustee to take legal action or proceedings to recover sums due and payable under the 
Bond Documents or the right of EFSF to take legal action or proceedings to recover 
sums due and payable under the PSI LM Facility Agreement.  

(d)          The Common Paying Agent shall have no right of action against the Beneficiary 
Member State if the Beneficiary Member State fails to make any payment due to be 
made to the Common Paying Agent as required by Clause 2 (Liabilities), nor shall it 
be necessary for the Common Payment Agent to join any action taken by EFSF or the 
Bond Trustee against the Beneficiary Member State.  Rights of action against the 
Beneficiary Member State shall be confined to EFSF in accordance with the PSI LM 
Facility Agreement and the Bond Trustee in accordance with the Trust Deed.  If the 
Bond Trustee or EFSF receives or recovers any amount by enforcing any judgment 
given against the Beneficiary Member State, those  amounts (with the exception of 
any amounts representing the legal costs and amounts received by the Bond Trustee in 
accordance with Clause 2.1(g)) shall be paid to the Common Paying Agent or to the 
other Party in accordance with Clause 3. Neither EFSF nor the Bond Creditors will 
have a right of action against the Common Paying Agent if and to the extent that any 
non-payment by the Common Paying Agent results from the Beneficiary Member 
State failing to make a payment as required according to this Deed, including, without 
limitation, Clause 2 above.

(e)           [If and to the extent the concept of a trust is not recognised in any applicable 
jurisdiction, the Common Paying Agent shall hold any and all amounts received by it 
in accordance with this Deed as the common agent, custodian and bailee of the Parties 
and shall disburse such amounts as if such amounts had been received by it to hold on 
trust on the terms expressed in this Deed.][1]

7.4                                          Instructions to Common Paying Agent and exercise of discretion  

(a)           Subject to paragraphs (c) to  (e) below, but without prejudice to the provisions of 
Clause 6.1, the Common Paying Agent shall act in accordance with any written 
instructions given to it by the Bond Trustee and EFSF acting together or, if so 
instructed by the Bond Trustee and EFSF acting together, refrain from exercising any 
right, power or authority vested in it as Common Paying Agent and shall be entitled to 
assume that (i) any written instructions received by it from the Bond Trustee and 
EFSF acting together and signed by both of them are duly given in accordance with 
the terms of the Debt Documents and (ii) unless it has received actual written notice 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3637785911047970892&postID=4544967850322525124


of revocation from the Bond Trustee and EFSF acting together and signed by both of 
them that those instructions or directions have not been revoked. The Common 
Paying Agent may not be held liable to any Party or any third person if it has 
complied with such joint written instructions.

(b)           The Common Paying Agent shall be entitled to request instructions, or 
clarification of any direction, from the Bond Trustee and EFSF acting together as to 
whether, and in what manner, it should exercise or refrain from exercising any rights, 
powers or authorities and the Common Paying Agent may refrain from acting unless 
and until those instructions or clarification are received by it. 

(c)           Paragraph (a) above shall not apply: 

(i)                       [where a contrary indication expressly appears in this Deed];

(ii)                     where this Deed requires the Common Paying Agent to act in a specified 
manner or to take a specified action;

(iii)                   in respect of any provision which protects the Common Paying Agent's own 
position in its personal capacity as opposed to its role of Common Paying Agent for 
the Creditors including, without limitation, the provisions set out in Clauses 7.6 
(Common Paying Agent's discretions) to Clause 7.16 (Disapplication); and/or

(iv)                                                         in respect of the exercise of the Common Paying Agent's discretion to exercise   
a right, power or authority under Clause 6.1 (Order of application).

(d)          If giving effect to instructions given by the Bond Trustee and EFSF acting together 
would (in the Common Paying Agent's opinion) have an effect equivalent to an 
Intercreditor Amendment, the Common Paying Agent shall not act in accordance with 
those instructions unless consent to it so acting is obtained from each Party (other than 
the Common Paying Agent) whose consent would have been required in respect of 
that Intercreditor Amendment. 

(e)                                 In exercising any discretion to exercise a right, power or authority under this Deed   
where either: 

(i)                       it has not received any written instructions from the Bond Trustee and EFSF 
acting together and signed by both of them as to the exercise of that discretion; or

(ii)                     the exercise of that discretion is subject to paragraph (c)(iv) above,

the Common Paying Agent shall exercise such discretion having regard to the 
interests of all the Creditors.

(f)            References in this Clause 7.4 to "the Bond Trustee and EFSF acting together" 
shall be deemed to be references to "the Bond Trustee (acting in accordance with the 
Trust Deed) and EFSF acting together."

7.5                                          Common Paying Agent's Actions  

Without prejudice to the provisions of Clause 7.4 (Instructions to Common Paying 
Agent and exercise of discretion), the Common Paying Agent may (but shall not be 
obliged to), in the absence of any instructions to the contrary, take such action in the 
exercise of any of its powers and duties under the Debt Documents as it considers in 
its discretion to be appropriate in the best interests of all Creditors.

7.6                                          Common Paying Agent's discretions  

The Common Paying Agent may:

(a)           assume (unless its has received actual notice in writing from EFSF or the Bond 
Trustee) that (i) no Event of Default has occurred under the PSI LM Facility 
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Agreement or the Bonds and (ii) any right, power, authority or discretion vested by 
any Debt Document in any person has not been exercised; 

(b)           engage, pay for and rely on the advice or services of any legal advisers, 
accountants, tax advisers, surveyors or other experts whose advice or services may at 
any time seem necessary, expedient or desirable; and

(c)           rely upon any communication or document believed by it to be genuine and, as to 
any matters of fact which might reasonably be expected to be within the knowledge of 
a Creditor or the Beneficiary Member State, upon a certificate signed by or on behalf 
of that person.

7.7                                          Common Paying Agent's obligations  

The Common Paying Agent shall promptly:

(a)           copy to (i) EFSF and (ii) the Bond Trustee the contents of any notice or document 
received by it from the Beneficiary Member State; 

(b)           forward to a Party the original or a copy of any document which is delivered to 
the Common Paying Agent for that Party by any other Party provided that, the 
Common Paying Agent is not obliged to review or check the adequacy, accuracy or 
completeness of any document it forwards to another Party; and

(c)           notify EFSF and the Bond Trustee promptly of the occurrence of any Event of 
Default or any default by the Beneficiary Member State in the due performance of or 
compliance with its obligations under any Debt Document of which the Common 
Paying Agent has received notice from any other Party to this Deed. 

7.8              Excluded obligations

Notwithstanding anything to the contrary expressed or implied in the Debt Documents 
or this Deed, the Common Paying Agent shall not:

(a)           be bound to enquire as to (i) whether or not any Event of Default (other than in 
respect of payment obligations) has occurred or (ii) the performance, default or any 
breach by the Beneficiary Member State of its obligations under any of the Debt 
Documents; 

(b)           be bound to account to any other Party for any sum or the profit element of any 
sum received by it for its own account;

(c)           be bound to make advances or otherwise provide credit to any Party;  

(d)          be bound to disclose to any other person (including but not limited to any Creditor) 
(i) any confidential information or (ii) any other information if disclosure would, or 
might in its reasonable opinion, constitute a breach of any law or be a breach of 
fiduciary duty; or

(e)           have or be deemed to have any relationship of trust or agency with the Beneficiary 
Member State. 

7.9                                          Exclusion of liability  

The Common Paying Agent shall not accept responsibility or be liable for:

(a)           the adequacy, accuracy or completeness of any information (whether oral or 
written) supplied by the Common Paying Agent or any other person in or in 
connection with any Debt Document or the transactions contemplated in the Debt 
Documents, or any other agreement, arrangement or document entered into, made or 
executed in anticipation of, under or in connection with any Debt Document; 
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(b)           the legality, validity, effectiveness, adequacy or enforceability of any Debt 
Document, the Common Assets or any other agreement, arrangement or document 
entered into, made or executed in anticipation of, under or in connection with any 
Debt Document or the Common Assets; or

(c)           any losses to any person or any liability arising as a result of taking or refraining 
from taking any action in relation to any of the Debt Documents, the Common Assets 
or otherwise, whether in accordance with an instruction from EFSF and/or the Bond 
Trustee or otherwise unless directly caused by its negligence, wilful misconduct or 
fraud. 

7.10                              No proceedings  

No Party (other than the Common Paying Agent) may take any proceedings against 
any officer, employee or agent of the Common Paying Agent in respect of any claim 
it might have against the Common Paying Agent, or in respect of any act or omission 
of any kind by that officer, employee or agent in relation to any Debt Document and 
any officer, employee or agent of the Common Paying Agent may rely on this 
Clause subject only to Clause 17.3 (Third Party Rights) and the provisions of the 
Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.

7.11                              Own responsibility  

Without affecting the responsibility of the Beneficiary Member State for information 
supplied by it or on its behalf in connection with any Debt Document, each Creditor a 
party hereto (in respect of itself only) confirms to the Common Paying Agent that it 
has been, and will continue to be, solely responsible for making its own independent 
appraisal and investigation of all risks arising under or in connection with any Debt 
Document including but not limited to:

(a)           the financial condition, status and nature of the Beneficiary Member State; 

(b)           the legality, validity, effectiveness, adequacy and enforceability of any Debt 
Document, the Common Assets and any other agreement, arrangement or document 
entered into, made or executed in anticipation of, under or in connection with any 
Debt Document or the Common Assets; 

(c)           whether that Creditor has recourse, and the nature and extent of that recourse, 
against any Party or any of its respective assets under or in connection with any Debt 
Document, the Common Assets, the transactions contemplated by the Debt 
Documents or any other agreement, arrangement or document entered into, made or 
executed in anticipation of, under or in connection with any Debt Document or the 
Common Assets; and

(d)          the adequacy, accuracy and/or completeness of any information provided by the 
Common Paying Agent or by any other person under or in connection with any Debt 
Document, the transactions contemplated by any Debt Document or any other 
agreement, arrangement or document entered into, made or executed in anticipation 
of, under or in connection with any Debt Document, 

and each Creditor party hereto warrants to the Common Paying Agent that it has not 
relied on and will not at any time rely on the Common Paying Agent in respect of any 
of these matters.

7.12          Refrain from illegality

Notwithstanding anything to the contrary expressed or implied in the Debt 
Documents, the Common Paying Agent may refrain from doing anything which in its 
reasonable opinion will or may be contrary to any relevant law, directive or regulation 
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of any applicable jurisdiction, including any such law, directive or regulation of the 
European Union, and the Common Paying Agent may do anything which is, in its 
reasonable opinion, necessary to comply with any such law, directive or regulation. In 
the context of the above, and for the avoidance of doubt, for as long as the Bank of 
Greece acts as the Common Paying Agent, it has the right to refrain from doing 
anything which in its reasonable opinion will or would be contrary, in particular, to 
the Statute of the Bank of Greece and/or the rules governing the functioning of the 
Eurosystem.

7.13          Business with the Beneficiary Member State

The Common Paying Agent may accept deposits from, lend money to, and generally 
engage in any kind of banking or other business with the Beneficiary Member State. 
If the Common Paying Agent is a central bank which is a member of the Eurosystem 
which is bound by the monetary financing prohibition, it will not lend money, provide 
advances or extend credit whatsoever to the Beneficiary Member State, or otherwise 
act in a manner which could give rise to a breach of the monetary financing 
prohibition, according to Article 123 of the Treaty on the functioning of the European 
Union.

7.14          Powers supplemental

The rights, powers and discretions conferred upon the Common Paying Agent by this 
Deed shall be supplemental to the Trustee Act 1925 and the Trustee Act 2000 and in 
addition to any which may be vested in the Common Paying Agent by English law.

7.15          Confidentiality

If information is received by another division or department of the Common Paying 
Agent, it may be treated as confidential to that division or department and the 
Common Paying Agent shall not be deemed to have notice of it.

7.16                              Disapplication  

Section 1 of the Trustee Act 2000 shall not apply to the duties of the Common Paying 
Agent in relation to the trust constituted by this Deed.  Where there are any 
inconsistencies between the Trustee Act 1925 or the Trustee Act 2000 and the 
provisions of this Deed, the provisions of this Deed shall, to the extent allowed by 
law, prevail and, in the case of any inconsistency with the Trustee Act 2000, the 
provisions of this Deed shall constitute a restriction or exclusion for the purposes of 
that Act.

7.17          Termination of appointment of Common Paying Agent

(a)           The Beneficiary Member State may, and, upon written demand by EFSF (acting at 
its discretion) shall, terminate the appointment of the Common Paying Agent by not 
less than [  ] Business Days' notice to the Common Paying Agent (copied to the other 
Parties) provided that the Beneficiary Member State has appointed a central bank 
which is a member of the Eurosystem as replacement Common Paying Agent on 
substantially the same terms as are set out in this Deed with effect from a date falling 
on or prior to the date such termination is to take effect by entering into an accession 
undertaking with the Parties in the form set out in Schedule 3. 

(b)           The outgoing Common Paying Agent shall, at the cost of the Beneficiary Member 
State, make available to the successor Common Paying Agent such documents and 
records and provide such assistance as the successor Common Paying Agent may 
reasonably request for the purposes of performing its functions as Common Paying 
Agent under this Deed.
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(c)           Upon the appointment of a successor, the outgoing Common Paying Agent shall 
be discharged from any further obligation in respect of this Deed but shall remain 
entitled to the benefit of Clause 7.9, Clause 7.10, Clause 7.11, Clause 12 and 
Clause 13.  Its successor and each of the other Parties shall have the same rights and 
obligations amongst themselves as they would have had if such successor had been an 
original Party.

8.                                                      Bond Trustee Protections  

8.1              Limitation of Trustee Liability

It is expressly understood and agreed by the Parties that this Deed is executed and 
delivered by the Bond Trustee in its capacity as the Bond Trustee in the exercise of 
the powers and authority conferred and vested in it under the Trust Deed. It is further 
understood by the Parties that in no case shall the Bond Trustee be (i) responsible or 
accountable in damages or otherwise to any other Party for any loss, damage or claim 
incurred by reason of any act or omission performed or omitted by the Bond Trustee 
in good faith in accordance with this Deed and the applicable Bond Documents in a 
manner that the Bond Trustee believed to be within the scope of the authority 
conferred on it by this Deed and the applicable Bond Documents or by law, or (ii) 
personally liable for or on account of any of the statements, representations, 
warranties, covenants or obligations stated to be those of any other Party, all such 
liability, if any, being expressly waived by the Parties and any person claiming by, 
through or under such Party, provided however, that the Bond Trustee (or any such 
successor bondholder trustee) shall be personally liable under this Deed for its own 
negligence, wilful misconduct, breach of this Deed or fraud.  It is also acknowledged 
that the Bond Trustee shall not have any responsibility for the actions of any 
individual Bondholder. Notwithstanding any provision of this Deed to the contrary, 
the Bond Trustee shall not be liable under any circumstances for special or punitive 
damages even if the Bond Trustee is actually aware of the likelihood of such special 
or punitive damages regardless of whether the claim for loss or damage is made in 
negligence, for breach of contract or otherwise.

8.2              Bond Trustee not fiduciary for other Creditors 

The Bond Trustee shall not be deemed to owe any fiduciary duty to any of the 
Creditors (other than the Bondholders) or the Beneficiary Member State and shall not 
be liable to any Creditor (other than the Bondholders) or the Beneficiary Member 
State if the Bond Trustee shall in good faith mistakenly pay over or distribute to the 
Bondholders or to any other person cash, property or securities to which any Creditor 
(other than a Bondholder) shall be entitled by virtue of this Deed or otherwise. With 
respect to the Creditors (other than the Bondholders), the Bond Trustee undertakes to 
perform or to observe only such covenants or obligations of it as are specifically set 
forth in the relevant Bond Documents and this Deed and no implied covenants or 
obligations with respect to Creditors (other than the Bondholders) shall be read into 
this Deed against the Bond Trustee.

8.3              Reliance on certificates

The Bond Trustee may rely without enquiry on any notice, consent or certificate of 
EFSF or the Common Paying Agent as to the matters certified therein.

8.4              Bond Trustee

In acting under and in accordance with this Deed, the Bond Trustee shall act in 
accordance with the Trust Deed and shall seek any necessary instruction from the 
Bondholders to the extent provided for, and in accordance with, the Trust Deed, and 
where it so acts on the instructions of the Bondholders, the Bond Trustee shall not 
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incur any liability to any person for so acting other than in accordance with the Trust 
Deed. Furthermore, prior to taking any action under this Deed, the Bond Trustee may, 
at its sole discretion, request and rely upon an opinion of counsel or opinion of 
another qualified expert, at the Beneficiary Member State's expense, as applicable.

8.5              Bondholders and the Bond Trustee

In acting pursuant to this Deed and the Trust Deed, the Bond Trustee is not required 
to have any regard to the interests of the Creditors (other than the Bondholders).

8.6                                          EFSF, the Bond Trustee and the Bond Creditors  

(a)                                 The Bond Trustee shall refrain from taking any action as Bond Trustee:  

(i)                       to amend any of the financial terms of the Bonds (including the dates or 
amounts of payments to be made or become due under the Bonds) or to concur in the 
amendment of any of the terms of the Conditions of the Bonds or the Trust Deed 
unless such amendment to the Trust Deed is expressly stated to not affect the terms of 
the Conditions of the Bonds; or

(ii)                     in connection with the purchase, acquisition, exchange or cancellation of any 
Bonds by the Beneficiary Member State, 

unless, in any such case, EFSF shall have expressly consented in writing to that action 
being taken by the Bond Trustee.  EFSF shall act reasonably in considering any 
request for consent by the Bond Trustee and, for the avoidance of doubt, shall be 
deemed to be acting reasonably for the purposes of this Clause 8.6(a) if EFSF refuses 
consent in circumstances where EFSF in its sole discretion, considers that such action 
by the Bond Trustee will or may result in a breach of the terms of the PSI LM Facility 
Agreement or this Deed.

(b)           The Bond Trustee acknowledges that, as of the date of this Deed, the Trust Deed 
and the Conditions provide that the Bondholders will be entitled to the benefit of, will 
be bound by and will be deemed to have notice of, the terms of this Deed.

(c)           No Bondholder shall have any right to enforce or take proceedings under or in 
relation to this Deed. The Bond Trustee shall have the sole and exclusive right to 
enforce this Deed with respect to the interests of itself and the Bondholders and/or to 
take proceedings in relation to this Deed for itself and on behalf of the Bondholders.

8.7              Agency division 

In acting as Bond Trustee, the Bond Trustee shall be treated as acting through its 
agency division which shall be treated as a separate entity from its other divisions and 
departments. Any information received or acquired by the Bond Trustee which is 
received or acquired by some other division or department or otherwise than in its 
capacity as the Bond Trustee may be treated as confidential by the Bond Trustee and 
will not be treated as information possessed by the Bond Trustee in its capacity as 
such.

8.8              Other parties not affected 

This Clause 8 (Bond Trustee Protections) is intended to afford protection to the Bond 
Trustee only and no provision of this Clause 8 (Bond Trustee Protections) shall alter 
or change the rights and obligations as between the other Parties in respect of each 
other.

8.9              Disclosure of information
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The Beneficiary Member State irrevocably authorises the Bond Trustee to disclose to 
any other Creditor any information that is received by the Bond Trustee in its capacity 
as Bond Trustee.

8.10          Illegality

The Bond Trustee may refrain from doing anything (including disclosing any 
information) which might, in its opinion, constitute a breach of any law or regulation 
and may do anything which, in its opinion, is necessary or desirable to comply with 
any law or regulation.

8.11          Change of Bond Trustee

The Bond Trustee may resign or be removed in accordance with the terms of the Trust 
Deed, provided that a replacement of the Bond Trustee agrees with the Parties to 
become the replacement trustee under this Deed on the same terms by entering into an 
accession undertaking with the Parties in the form set out in Schedule 3.

8.12          Provisions Survive Termination

The provisions of this Clause 8 (Bond Trustee Protections) shall survive any 
termination or discharge of this Deed.

9.                                                      Bank of   Greece

The Bank of Greece shall make such payments as it is required to make on behalf of 
the Beneficiary Member State under the PSI LM Facility Agreement and the Bond 
Documents into the relevant designated account with the Common Paying Agent in 
accordance with Clause 2.1(a) and Clause 2.1(b) respectively.

10.                                          EFSF Protections  

10.1          EFSF Excluded Obligations

Notwithstanding anything to the contrary expressed or implied in the Debt 
Documents, EFSF shall not:

(a)           be bound to enquire as to the performance, default or any breach by the 
Beneficiary Member State of its obligations under any of the Debt Documents; 

(b)           be bound to disclose to any other person (including but not limited to any Creditor 
other than itself) (i) any confidential information or (ii) any other information if 
disclosure would, or might in its reasonable opinion, constitute a breach of any law or 
be a breach of fiduciary duty; or

(c)           have or be deemed to have any relationship of trust or agency with the Beneficiary 
Member State. 

10.2          EFSF Exclusion of liability

EFSF shall not accept responsibility or be liable for:

(a)           the adequacy, accuracy or completeness of any information (whether oral or 
written) supplied by the Common Paying Agent or the Bond Trustee or any other 
person in or in connection with this Deed or any Bond Documents or the transactions 
contemplated in this Deed or the Bond Documents; or any other agreement, 
arrangement or document entered into, made or executed in anticipation of, under or 
in connection with this Deed or any Bond Document; or

(b)           the legality, validity, effectiveness, adequacy or enforceability of this Deed or any 
Bond Document or any other agreement, arrangement or document entered into, made 
or executed in anticipation of, under or in connection with this Deed or any Bond 
Document. 
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11.                                          Changes to the Parties  

(a)           No Party may assign any of its rights and benefits or transfer any of its rights, 
benefits and obligations in respect of any Debt Documents or the Liabilities except as 
permitted by this Clause 11 (Changes to the Parties).  This Clause 11 shall not restrict 
the negotiability of the Bonds provided that, pursuant to the Conditions and the Trust 
Deed, each Bondholder is deemed to have notice of and to be bound by the terms of 
this Deed.

(b)           The Beneficiary Member State shall not have any right to assign or transfer any of 
its rights or obligations under this Deed. 

(c)           EFSF shall have the right (without any requirement for the consent of the 
Beneficiary Member State or the Bond Creditors) to freely assign and/or otherwise 
transfer its rights or claims against the Beneficiary Member State to all or any of the 
Guarantors in the circumstances described in Article 6(8) of the Framework 
Agreement subject to the terms of the Deed(s) of Guarantee. In addition the Parties 
agree that the rights and obligations of EFSF may be freely transferred to ESM and/or 
to any other entity owned directly or indirectly by the euro-area Member States 
provided that any such Guarantor or any such other transferee agrees to adhere to the 
terms of this Deed on the same terms by entering into an accession undertaking with 
the Parties in the form set out in Schedule 3.  For the avoidance of doubt, any transfer 
of the rights and obligations of EFSF under this Deed to ESM and/or to any other 
entity owned directly or indirectly by the euro-area Member States shall not give rise 
to any improved ranking or additional rights that the transferee would otherwise enjoy 
and nor shall any transfer of the rights and obligations of EFSF under this Deed to 
ESM and/or to any other entity owned directly or indirectly by the euro-area Member 
States or to all or any of the Guarantors improve the ranking of the obligations of the 
Beneficiary Member State or otherwise confer any privileged or preferred status or 
other incremental benefit on the Bond Creditors.  In addition, the Parties agree that the 
rights and obligations of EFSF under this Deed may be freely transferred to an 
independent, bankruptcy-remote, special purpose company provided that it adheres to 
the terms of this Deed. 

(d)          If a successor or additional Bond Paying Agent is appointed in respect of the 
Bonds, in accordance with applicable laws, the Beneficiary Member State shall ensure 
that successor or additional Bond Paying Agent agrees with the Parties to become the 
successor or additional bond paying agent under this Deed on the same terms by 
entering into an accession undertaking with the Parties in the form set out in 
Schedule 3.

12.                                          Costs and Expenses  

12.1          Transaction expenses

The Beneficiary Member State shall, promptly on demand, pay the Common Paying 
Agent the amount of all costs and expenses (including legal fees) (together with any 
applicable VAT or similar tax) reasonably incurred by the Common Paying Agent in 
connection with the negotiation, preparation, printing, execution and perfection of:

(a)           this Deed and any other documents referred to in this Deed; and

(b)           any other Debt Documents executed after the date of this Deed (including any 
amendment to such Debt Documents). 

12.2          Stamp taxes

The Beneficiary Member State shall pay and, within three Business Days of demand, 
indemnify the Common Paying Agent against any cost, loss or liability the Common 
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Paying Agent incurs in relation to all stamp duty, registration and other similar taxes 
payable in respect of any Debt Document.

12.3          Enforcement and preservation costs

The Beneficiary Member State shall, within three Business Days of demand, pay to 
the Common Paying Agent the amount of all costs and expenses (including legal fees 
and together with any applicable VAT) incurred by it in connection with the 
enforcement of or the preservation of any rights under any Debt Document and any 
proceedings instituted by or against the Common Paying Agent as a consequence of 
enforcing these rights.

13.                                          Indemnities  

The Beneficiary Member State shall promptly indemnify the Common Paying Agent 
against any cost, loss or liability (together with any applicable VAT) incurred by any 
of them:

(a)           in relation to or as a result of: 

(i)                       any failure by the Beneficiary Member State to comply with obligations under 
Clause 12 (Costs and Expenses);

(ii)                     the exercise of any of the rights, powers, discretions and remedies vested in the 
Common Paying Agent by the Debt Documents or by law; or

(iii)                   any default by the Beneficiary Member State in the performance of any of the 
obligations expressed to be assumed by it in the Debt Documents; or

(b)           which otherwise relates to the performance of the terms of this Deed (otherwise 
than as a result of its gross negligence, wilful misconduct or fraud). 

14.                                          Information  

14.1                              EFSF shall provide to the Common Paying Agent the same details  it  is   
required to give to the Beneficiary Member State and the Bank of Greece under clause 
7(4) of the PSI LM Facility Agreement on the same day as it provides the Beneficiary 
Member State and the Bank of Greece with such information and shall provide to the 
Common Paying Agent [•] Business Days prior to a Payment Date details  of any 
Payments or other amounts due and not fully discharged under the PSI LM Facility 
Agreement on the relevant Payment Date together with details of any Payments due 
thereunder in respect of earlier Payment Dates which remain outstanding and unpaid.

14.2          The Beneficiary Member State shall provide to the Common Paying Agent 
a copy of the payment instructions it is required to provide to EFSF under clause 7(5) 
of the PSI LM Facility Agreement on the same day as it provides such information to 
EFSF.

14.3                              The Bond Paying Agent shall provide to the Common Paying Agent [•]   
Business Days prior to each Payment Date details of the amount of Payments or other 
amounts due and not fully discharged under the Bonds on such Payment Date together 
with  details  of  any  Payments  due  thereunder  in  respect  of  earlier  Payment  Dates 
which remain outstanding and unpaid [relevant payment details – to match terms and 
conditions of the Bonds and Trust Deed]. If the Common Paying Agent notifies the 
Bond Trustee that the Bond Paying Agent has failed to provide all such information to 
the Common Paying Agent by [•] Business Days prior to the relevant Payment Date, 
the Bond Trustee shall provide all such information to the Common Paying Agent 
(with a copy to the Bond Trustee) by [•] Business Days prior to the relevant Payment 
Date. Nothing in this Clause 14.3 shall oblige the Bond Paying Agent or the Bond 
Trustee to provide any information which is not in its possession.
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14.4                              Notification of prescribed events  

(a)           If there is an amendment to the PSI LM Facility Agreement or the PSI LM 
Facility Agreement is accelerated by reason of the occurrence of an Event of Default, 
EFSF shall promptly (and in any event within two (2) Business Days of such event) 
notify the Common Paying Agent and the Common Paying Agent shall, upon 
receiving that notification, promptly notify the Bond Trustee. 

(b)           If there is a proposal to amend the Bond Documents, an Event of Default occurs 
under the Bonds, the Bonds are accelerated by reason of the occurrence of an Event of 
Default, or the Bondholders rescind any notice of an Event of Default or acceleration, 
the Bond Trustee shall promptly (and in any event within two (2) Business Days) 
notify the Common Paying Agent and the Common Paying Agent shall, upon 
receiving that notification, promptly notify EFSF. 

(c)           If there is a proposal for an early repayment of principal amounts outstanding 
under the PSI LM Facility Agreement or the Bonds which is authorised under this 
Deed, the Party making such proposal shall at the time of making such proposal 
present to the other Parties a proposed revised Common Amortisation Table. 

14.5                              Notification of Bonds  

The Bond Trustee shall promptly after the issue of any Bonds supply to EFSF details 
of all such Bonds including the series number, due date, coupon, maturity profile and 
ISIN number.

15.              Notices

15.1          All notices in relation to this Deed shall be validly given if in writing and 
sent to the addressees listed in Schedule 1.   Each Party will update addressees and 
notify it to the other Party hereto upon the same being amended from time to time. 

15.2          All notices shall be given by registered mail. In case of urgency, they can 
be given by fax, SWIFT message or by hand-delivered letter to the addressees above 
mentioned and confirmed by registered mail without undue delay. Notices become 
effective with the actual receipt of the fax, the SWIFT message or the letter.

15.3          All documents, information and materials to be furnished under this Deed 
shall be in the English language.

15.4          Each  Party  to  this  Deed shall  notify  to  the  other  Parties  the  specimen 
signatures of the persons authorised to act on its behalf under this Deed, promptly 
upon its signature of this Deed. Likewise, each Party shall update such list and notify 
the other Parties hereto upon the same being amended from time to time.

16.                                          Accounts  

All payments under this Deed to EFSF, the Bond Trustee, the Bond Paying Agent, the 
Common Paying Agent and the Beneficiary Member State shall be made in 
immediately available cleared funds to the relevant accounts designated in writing by 
the Parties for the purpose of receiving payments under this Deed.

17.                                          Miscellaneous  

17.1          No impairment

If anyone or more of the provisions contained in this Deed should be or become fully 
or in part invalid, illegal or unenforceable in any respect under any applicable law, the 
validity, legality and enforceability of the remaining provisions contained in this Deed 
shall not in any way be affected or impaired thereby. Provisions which are fully or in 
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part invalid, illegal or unenforceable shall be interpreted and thus implemented 
according to the spirit and purpose of this Deed.

17.2          Entire agreement

The Preamble and the Schedules to this Deed do and shall hereafter form an integral 
part of this Deed. 

17.3                              Third Party Rights  

Unless expressly provided to the contrary in this Deed, a person which is not Party to 
this Deed has no right under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 to 
enforce or benefit from any term of this Deed. Unless otherwise specified in this 
Deed, the consent of any person who is not a Party is not required to rescind or vary 
this Deed at any time.

17.4                              Agreement to override  

This Deed overrides anything in the Debt Documents and each Agency Agreement (as 
defined in the Trust Deed) to the contrary.  Accordingly in the event of there being 
any conflict, inconsistency or ambiguity between the terms of this Deed and the terms 
and conditions of any other Debt Document or any Agency Agreement (as defined in 
the Trust Deed) then the terms of this Deed shall prevail and shall override any 
provision to the contrary in such documents or any interpretation of such documents 
which might conflict with the terms of this Deed.

17.5          Remedies and waivers

No failure to exercise, nor any delay in exercising, on the part of any Party, any right 
or remedy under this Deed shall operate as a waiver, nor shall any single or partial 
exercise of any right or remedy prevent any further or other exercise or the exercise of 
any other right or remedy.  The rights and remedies provided in this Deed are 
cumulative and not exclusive of any rights or remedies provided by law.

17.6                              Waiver of defences  

The provisions of this Deed will not be affected by an act, omission, matter or thing 
which, but for this Clause 17.6 (Waiver of defences), would reduce, release or 
prejudice the rights and remedies expressed to be created by this Deed including 
(without limitation and whether or not known to any Party):

(a)           any time, waiver or consent granted to, or composition with, the Beneficiary 
Member State or other person; 

(b)           the release of the Beneficiary Member State or any other person under the terms 
of any composition or arrangement with any creditor of the Beneficiary Member 
State; 

(c)           the taking, variation, compromise, exchange, renewal or release of, or refusal or 
neglect to perfect, take up or enforce, any rights against, the Beneficiary Member 
State or other person, or any non–presentation or non–observance of any formality or 
other requirement in respect of any instrument; 

(d)          any amendment, novation, supplement, extension (whether of maturity or 
otherwise) or restatement (in each case, however fundamental and of whatsoever 
nature, and whether or not more onerous) or replacement of a Debt Document or any 
other document or security; 

(e)           any unenforceability, illegality or invalidity of any obligation of any person under 
any Debt Document or any other document or security; 
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(f)            any intermediate Payment of any of the Liabilities owing to the Creditors or the 
Common Paying Agent in whole or in part; or

(g)           any insolvency or similar proceedings. 

18.                                          Counterparts  

This Deed may be executed in any number of counterparts, and this has the same 
effect as if the signatures on the counterparts were on a single copy of this Deed.

19.                                          Governing Law  

This Deed and any non-contractual obligations arising out of or in connection with it 
shall be governed by and construed in accordance with English law.

20.                                          Enforcement  

(a)                                 Subject to paragraphs (b) and (c) of this Clause   20, the courts of the Grand Duchy 
of Luxembourg shall have exclusive jurisdiction to settle any dispute arising from or 
in connection with this Deed, including any dispute about its legality, validity, 
interpretation or performance.  

(b)           Paragraph (a) of this Clause 20 is for the benefit of EFSF and the Bond Trustee 
only.  Accordingly, nothing in paragraph (a) of this Clause 20 prevents EFSF or the 
Bond Trustee from taking proceedings relating to a dispute ("Proceedings") in the 
courts of the domicile of the Beneficiary Member State or of the governing law of this 
Deed. To the extent allowed by law, EFSF or the Bond Trustee may take concurrent 
Proceedings in any number of such jurisdictions.

(c)           The Beneficiary Member State and the other Parties (other than EFSF and the 
Bond Trustee) hereby irrevocably submit to the jurisdiction of the courts of the 
domicile of the Beneficiary Member State and the courts of the jurisdiction of the 
governing law of this Deed. For the avoidance of doubt, EFSF and the Bond Trustee 
do not submit to the jurisdiction of any courts other than the courts of the Grand 
Duchy of Luxembourg.

(d)          The Beneficiary Member State and the Bank of Greece hereby irrevocably and 
unconditionally waive all immunity to which each of them is or may become entitled, 
in respect of itself or its assets, from legal proceedings in relation to this Deed, 
including, without limitation, immunity from suit, judgment or other order, from 
attachment, arrest or injunction prior to judgment, and from execution and 
enforcement against its assets to the extent not prohibited by mandatory law. [The 
above shall apply without prejudice to Article 57A of the Statute of the Bank of 
Greece.][2]

IN WITNESS WHEREOF this Deed has been executed by the Parties and is 
intended to be and is hereby delivered on the date specified above

Schedule 1
List of Contacts

For the Beneficiary Member State:

Ministry of Finance

[•]

For the Bank of Greece (in all of its capacities):
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Bank of Greece

21, E. Venizelos str.

102 50 Athens, Greece

Attention: Government Financial Operations &amp; Accounts Department, 
Government Accounts Section

Fax: + 30 210 3221007
SWIFT BIC: BNGRGRAA

For EFSF:

European Financial Stability Facility

43, avenue John F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

Attention: Chief Financial Officer

Tel: +35226096226

Fax:+ 352 260 962 62

SWIFT address: EFSFLULL

With copies to:

European Commission

Directorate General Economic and Financial Affairs Unit

L-4 "Borrowing, lending, accounting and back office"

L-2920 Luxembourg

Attention: Head of Unit

Tel.: (+352) 4301 36372

Fax: (+352) 4301 36599

SWIFT address: EUCOLULL

European Central Bank

Kaiserstrasse 29

D-60311 Frankfurt am Main

Attention: Head of Financial Operations Services Division

Tel.: + 4969 13443470

Fax: + 49 69 1344 6171

SWIFT BIC: ECBFDEFFBAC

For the Bond Trustee:

Wilmington Trust (London) Limited

Third Floor

1 King's Arms Yard

London EC2R 7AF

Attention: Agency and Trust

Fax: +44 (0)20 7397 3601



Schedule 2
Common Amortisation Table  [3]  

                                                                        Cumulative principal 
amortisation                                                              following the principal 

repayment at
                                                                        the corresponding Payment Date

Payment Date                                                (as a % of the disbursed 
amount)                                                    

[Day] [Month] 2013                                                   0%

[Day] [Month] 2014                                                   0%

[Day] [Month] 2015                                                   0%

[Day] [Month] 2016                                                   0%

[Day] [Month] 2017                                                   0%

[Day] [Month] 2018                                                   0%

[Day] [Month] 2019                                                   0%

[Day] [Month] 2020                                                   0%

[Day] [Month] 2021                                                   0%

[Day] [Month] 2022                                                   [*]%

[Day] [Month] 2023                                                   [*]%

[Day] [Month] 2024                                                   [*]%

[Day] [Month] 2025                                                   [*]%

[Day] [Month] 2026                                                   [*]%

[Day] [Month] 2027                                                   [*]%

[Day] [Month] 2028                                                   [*]%

                                                                        

                                                                        Cumulative principal 
amortisation                                                              following the principal 

repayment at
                                                                        the corresponding Payment Date

Payment Date                                                (as a % of the disbursed 
amount)

[Day] [Month] 2029                                                   [*]%

[Day] [Month] 2030                                                   [*]%

[Day] [Month] 2031                                                   [*]%

[Day] [Month] 2032                                                   [*]%

[Day] [Month] 2033                                                   [*]%
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[Day] [Month] 2034                                                   [*]%

[Day] [Month] 2035                                                   [*]%

[Day] [Month] 2036                                                   [*]%

[Day] [Month] 2037                                                   [*]%

[Day] [Month] 2038                                                   [*]%

[Day] [Month] 2039                                                   [*]%

[Day] [Month] 2040                                                   [*]%

[Day] [Month] 2041                                                   [*]%

[Day] [Month] 2042                                                   100%

Schedule 3
Form of Accession Undertaking

To:         [Insert full name of current parties to the Co-Financing Agreement]

From:     [Acceding Party]

THIS UNDERTAKING is made on [date] by [insert full name of new Party] (the 
"Acceding Party") in relation to the co-financing agreement (the "Co-Financing 
Agreement") dated [    ] between, among others, The Hellenic Republic as 
Beneficiary Member State, Bank of Greece as agent for payments made by the 
Beneficiary Member State, the Bond Trustee, European Financial Stability Facility as 
lender under the PSI LM Facility Agreement, the Bond Paying Agent and the 
Common Paying Agent (each as defined in the Co-Financing Agreement) (each such 
party other than [insert name of exiting party] together, the "Continuing Parties").  
Terms defined in the Co-Financing Agreement shall, unless otherwise defined in this 
Undertaking, bear the same meanings when used in this Undertaking.

In consideration of the Acceding Party being accepted as [to be completed] for the 
purposes of the Co-Financing Agreement, the Acceding Party confirms that, as from 
the later of [date] and the first date on which this Undertaking has been accepted by 
each Continuing Party (the "Effective Date"), it intends to be party to the Co-
Financing Agreement as [to be completed] and undertakes to perform all the 
obligations expressed in the Co-Financing Agreement to be assumed by [to be 
completed] and agrees that it shall be bound by all the provisions of the Co-Financing 
Agreement, as if it had been an original party to the Co-Financing Agreement.

On the Effective Date:

(a)                each of the Continuing Parties and [insert name of exiting party] shall be 
released from further obligations towards one another under the Co-Financing 
Agreement and their respective rights against one another under the Co-Financing 
Agreement (other than such rights arising prior to the Effective Date) shall be 
cancelled (being the "Discharged Rights and Obligations");

(b)               each of the Continuing Parties and the Acceding Party shall assume 
obligations towards one another and/or acquire rights against one another which differ 
from the Discharged Rights and Obligations only insofar as that Continuing Party and 
the Acceding Party have assumed and/or acquired the same in place of that 
Continuing Party and the Existing Party;

(c)                the Continuing Parties shall acquire the same rights and assume the same 
obligations between themselves as they would have acquired and assumed had the 
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Acceding Party been the [to be completed] with the rights, and/or obligations acquired 
or assumed by it as a result of the novation and accession provided for in this 
Undertaking and to that extent the Continuing Parties shall each be released from 
further obligations to each other under the Co-Financing Agreement; and

(d)               the Acceding Party shall become a Party as "[to be completed]".

This Undertaking and any non-contractual obligations arising out of or in connection 
with it are governed by English law.

IN WITNESS WHEREOF THIS UNDERTAKING has been executed by the 
Parties and is intended to be and is hereby delivered on the date specified above

Acceding Party

[EXECUTED as a DEED]

[insert full name of Acceding

Party]

By:                       

Address:              

Fax:                     

Accepted by the 
Beneficiary Member State 

Accepted by 
Bank of Greece 

_______________________________ _________________________________

for and on behalf of for and on behalf of

[Insert full name] [Insert full name]

Date: Date:

Accepted by 
European Financial Stability Facility 

Accepted by the
Bond Paying Agent 

_______________________________ _________________________________

for and on behalf of for and on behalf of

[Insert full name] [Insert full name]

Date: Date:



Accepted by the
Common Paying Agent 

Accepted by the 
Bond Trustee [4]

_______________________________ _______________________________

for and on behalf of for and on behalf of

[Insert full name] [Insert full name]

Date: Date:
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SIGNATURES

Signed as a deed by

[name, title] 

as the duly authorised representative of
THE HELLENIC REPUBLIC

………………………………………………………..

Signed as a deed by

[•, Governor of the Bank of Greece]
as the duly authorised representative of 
BANK OF GREECE

………………………………………………………..

Signed as a deed by

[name, title]

as the duly authorised representative of

EUROPEAN FINANCIAL STABILITY 

………………………………………………………..

Signed as a deed by

[•, Governor of the Bank of Greece]
as the duly authorised representative of 
BANK OF GREECE, as Bond Paying Agent

………………………………………………………..

Signed as a deed by

[•, Governor of the Bank of Greece]
as the duly authorised representative of 
BANK OF GREECE, as Common Paying Agent

………………………………………………………..



Signed as a deed by

[name, title]

and

[name, title]

as the duly authorised representatives of

WILMINGTON TRUST (LONDON) LIMITED

………………………………………………………..

in the presence of

            Signature of witness

            Name of witness

            Address of witness

            

            

            

            Occupation of witness

Address:

E-mail:

Attention:

[1]      Subject to further consideration with Greek local counsel 

[2] To be confirmed with Greek counsel

[3]  Amortisation table to be revised to align with PSI Financial Assistance Facility 
Agreement and Bond Documents

[4] Delete execution block(s) as appropriate.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΕΛΛΣχέδιο: 09.02.2012

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ 

Μεταξύ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ως Επωφελούμενο Κράτος Μέλος

και

ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σύμβαση Διευκόλυνσης PSI Διαχείρισης Υποχρεώσεων
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Όρος Σελίδα

1.  .....   ΟΡΙΣΜΟΙ  

2.  .....   Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

3.  .....   ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  

4.  .....   ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ  

5.  .....   ΕΠΙΤΟΚΙΟ, ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ  

6.  .....   ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ, ΠΡΟΩΡΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ

7.  .....   ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ  

8.  .....   ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ  

9.  .....   ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  

10.  ...   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΑΤΗΣ   
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ

11.  ...   ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

12.  ...   ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

13.  ...   ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ  

14.  ...   ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ  

15.  ...   ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

16.  ...   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΑΦΩΝ



Η παρούσα Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης συνάπτεται από και μεταξύ:

(Α)       του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΕΤΧΣ»), 
ανώνυμης εταιρείας που συστάθηκε στο Λουξεμβούργο με έδρα επί της Λεωφόρου 
John F. Kennedy αρ. 43, L-1855 Λουξεμβούργο (R.C.S. Λουξεμβούργο Β153.414), 
που εκπροσωπείται από τον κ. Klaus Regling, Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) και τον 
κ. Christophe Frankel, Aναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, («ΕΤΧΣ»),

(Β)       της Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής αναφερόμενη ως «Ελλάδα», που 
εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, 

ως το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος (το «Επωφελούμενο Κράτος Μέλος»), και

(Γ)       Της Τράπεζας της Ελλάδος, που εκπροσωπείται από το Διοικητή της Τράπεζας της 
Ελλάδος, (η «Τράπεζα της Ελλάδος»).

Από κοινού αναφερόμενα ως τα «Μέρη» και καθένα από αυτά το «Μέρος».

ΠΡΟΟΙΜΙΟ:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

(1)               Το ΕΤΧΣ συστάθηκε στις 7 Ιουνίου 2012 με σκοπό την εξασφάλιση 
σταθερότητας στα κράτη μέλη της ευρωζώνης. Σύμφωνα με δήλωση στις 21 Ιουλίου 
2011 από τους επικεφαλής των Κρατών ή Κυβερνήσεων της ευρωζώνης και των 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΕΤΧΣ μπορεί να παρέχει χρηματοδοτική 
Ενίσχυση με τη μορφή συμβάσεων χρηματοδοτικής διευκόλυνσης  («Συμβάσεις 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», και καθεμιά η «Σύμβαση Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης»), να παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση με τη μορφή εκταμίευσης 
δανείων σύμφωνα με ένα πρόγραμμα, προληπτικές διευκολύνσεις, διευκολύνσεις για 
τη χρηματοδότηση της ανακεφαλαιοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων κράτους μέλους 
της ευρωζώνης (μέσω δανείων στις κυβερνήσεις αυτών των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένων χωρών εκτός προγράμματος), διευκολύνσεις για την αγορά 
ομολόγων στις δευτερογενείς αγορές επί τη βάσει ανάλυσης της ΕΚΤ, που 
αναγνωρίζει την ύπαρξη εξαιρετικών συνθηκών και κινδύνων της χρηματοπιστωτικής 
αγοράς που απειλούν την οικονομική σταθερότητα ή διευκολύνσεις για την αγορά 
ομολόγων στην πρωτογενή αγορά (κάθε τέτοια χρήση Σύμβασης Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης, που έχει γίνει υποκείμενο Αιτήματος Χρηματοδότησης και σχετικής 
Γνωστοποίησης Επιβεβαίωσης (όπως ορίζονται κατωτέρω) αποτελεί μια 
«Χρηματοδοτική Ενίσχυση»). 

(2)               Το ΕΤΧΣ χρηματοδοτεί την υλοποίηση της παρούσας Χρηματοδοτικής 
Ενίσχυσης με την έκδοση ή σύναψη ομολόγων, γραμματίων, αξιογράφων, 
χρεογράφων ή άλλων μέσων χρηματοδότησης («Μέσα Χρηματοδότησης») τα οποία 
καλύπτονται από ανέκκλητες και ανεπιφύλακτες εγγυήσεις (καθεμία η «Εγγύηση») 
των κρατών μελών της ευρωζώνης, που ενεργούν ως εγγυητές αναφορικά με τα εν 
λόγω Μέσα Χρηματοδότησης, όπως ορίζεται στους όρους της παρούσας. Οι 
Εγγυητές (οι «Εγγυητές»)  των Μέσων Χρηματοδότησης που εκδόθηκαν ή 
συνομολογήθηκαν από το ΕΤΧΣ αποτελούνται από κάθε κράτος μέλος της 
ευρωζώνης (εξαιρουμένου οποιουδήποτε κράτους μέλους της ευρωζώνης που είναι ή 
έχει καταστεί Απερχόμενος Εγγυητής (όπως ορίζεται κατωτέρω) πριν από την έκδοση 
των εν λόγω Μέσων Χρηματοδότησης).  Τα Μέσα Χρηματοδότησης εκδίδονται ή 
συνομολογούνται είτε αυτοτελώς είτε επί τη βάσει προγράμματος έκδοσης χρέους (το 
«Πρόγραμμα Έκδοσης Χρέους του ΕΤΧΣ») σύμφωνα με τους Κανόνες 
Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ (όπως ορίζονται κατωτέρω).



(3)               Στις 8 Μαΐου 2010, το Βασίλειο του Βελγίου, η Ιρλανδία, το Βασίλειο της 
Ισπανίας, η Γαλλική Δημοκρατία, η Ιταλική Δημοκρατία, η Κυπριακή Δημοκρατία, 
το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, η Δημοκρατία της Μάλτας, το Βασίλειο 
των Κάτω Χωρών, η Δημοκρατία της Αυστρίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η 
Δημοκρατία της Σλοβενίας, η Σλοβακική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Φιλανδίας 
και το KfW (ενεργώντας προς το δημόσιο συμφέρον, σύμφωνα με τις οδηγίες και με 
το όφελος της εγγύησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας) (ως 
Δανειστές) συνομολόγησαν μια σύμβαση δανειακής διευκόλυνσης ύψους 
80.000.000.000 ευρώ (η «Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης» με την Ελλάδα και 
την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία παρέχει Ενίσχυση σταθερότητας στην Ελλάδα σε 
διακυβερνητικό πλαίσιο μέσω συγκεντρωτικών διμερών δανείων.

(4)               Στις [•] η Ελλάδα ζήτησε πρόσθετη χρηματοδοτική ενίσχυση από τα κράτη μέλη 
της ευρωζώνης. Στις [•] το Eurogroup και οι Υπουργοί Οικονομικών ομόφωνα 
αποφάσισαν να χορηγήσουν χρηματοδοτική Ενίσχυση σε απάντηση του αιτήματος 
των Ελληνικών αρχών και επικύρωσαν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Σύμφωνα με τη 
δήλωση των Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων της ευρωζώνης και των οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Ιουλίου και 26ης/27ης Οκτωβρίου 2011, το ΕΤΧΣ 
χρησιμοποιείται ως φορέας χρηματοδότησης για μελλοντικές εκταμιεύσεις από την 
Ελλάδα υπό την Χρηματοδοτική Ενίσχυση των κρατών μελών της ευρωζώνης.

(5)               Στις [•] 2012 ένα Μνημόνιο Συνεννόησης (το «Μνημόνιο PSI»  υπεγράφη 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελλάδας και της Τράπεζας της Ελλάδος 
αναφορικά με (i) μια εθελοντική συναλλαγή διαχείρισης υποχρεώσεων μέσω της 
εθελούσιας ανταλλαγής ομολόγων που θα συναφθεί μεταξύ της Ελλάδας και 
ορισμένων επενδυτών του ιδιωτικού τομέα όπως περιγράφεται στη δήλωση της 
Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου 2011 (η «Εθελοντική 
Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων»), (ii) μία προσφορά επαναγοράς (η 
«Προσφορά Επαναγοράς», με την οποία η Ελλάδα, ενεργώντας μέσω της ΕΚΤ ως 
εκπροσώπου της, προσφέρεται να επαναγοράσει από εθνικές κεντρικές τράπεζες 
(«ΕθΚΤ») του Ευρωσυστήματος ορισμένα κρατικά ομόλογα εκδόσεως της Ελλάδας, 
τα οποία βρίσκονται στην κατοχή των ΕθΚΤ ως εξασφάλιση για πράξεις 
νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος με επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, 
(iii) την πληρωμή δεδουλευμένων τόκων επί των ομολόγων που ανταλλάσσονται στο 
πλαίσιο της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων, οι οποίες 
χρηματοδοτούνται  εν μέρει ή εν όλω από το ΕΤΧΣ και (iv) η παροχή ενίσχυσης σε 
πραγράμματα ανακεφαλαιοποίησης πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα. Το 
Μνημόνιο PSI είναι ξεχωριστό και συμπληρωματικό προς το αρχικό Μνημόνιο 
Συνεννόησης που υπεγράφη στις 3 Μαΐου 2010, όπως έχει πρόσφατα τροποποιηθεί 
από το συμπληρωματικό Μνημόνιο Συνεννόησης (Πέμπτο Παράρτημα) της 6ης 
Δεκεμβρίου 2011, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελλάδας και της Τράπεζας 
της Ελλάδος (το «Μνημόνιο Συνεννόησης 2011»), το οποίο μαζί με το Μνημόνιο 
PSI και κάθε άλλο συμπληρωματικό ή μεταγενέστερο μνημόνιο συνεννόησης ή 
παράτημα σε οποιοδήποτε από αυτά, θα αποκαλείται το «Μνημόνιο»). 

(6)               Κατόπιν αιτήματος της Ελλάδας για χρηματοδοτική ενίσχυση και σύμφωνα με 
το Μνημόνιο PSI, το ΕΤΧΣ κατήρτισε ή θα καταρτίσει Συμβάσεις Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης με την Ελλάδα και την Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να 
παράσχει τις ακόλουθες Χρηματοδοτικές Διευκολύνσεις: (i) στις [.] 2012, σύμβαση 
χρηματοδοτικής διευκόλυνσης ύψους μέχρι ΕΥΡΩ [30.000.000.000], προκειμένου να 
επιτρέψει στην Ελλάδα να χρηματοδοτήσει, εν μέρει, την Εθελοντική Συναλλαγή 
Διαχείρισης Υποχρεώσεων (η «Διευκόλυνση PSI Διαχείρισης Υποχρεώσεων»), (ii) 
στις [.] 2012, σύμβαση χρηματοδοτικής ενίσχυσης ύψους μέχρι ΕΥΡΩ 
35.000.000.000, προκειμένου να επιτρέψει στην Ελλάδα να χρηματοδοτήσει την 



Προσφορά Επαναγοράς (η «Συμφωνία Πιστωτικής Αναβάθμισης ΕΚΤ»), (iii) στις 
[.] 2012, σύμβαση χρηματοδοτικής ενίσχυσης ύψους ΕΥΡΩ [5.700.000.000] με 
σκοπό τη διενέργεια πληρωμών σχετικά με δεδουλευμένους τόκους που απορρέουν 
από ορισμένα ανεξόφλητα κρατικά ομόλογα της Ελλάδος στο πλαίσιο της 
Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων, οι οποίες πληρωμές θα γίνουν 
κατά το χρόνο και στο μέτρο που τα εν λόγω κρατικά ομόλογα ανταλλαγούν με Νέα 
Ελληνικά Ομόλογα (η «Διευκόλυνση Τόκου Ομολόγων»), και (iv) στις [.] 2012, 
σύμβαση χρηματοδοτικής ενίσχυσης ύψους ΕΥΡΩ [23.000.000.000] με σκοπό τη 
χρηματοδότηση της ανακεφαλαιοποίησης ορισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων στην 
Ελλάδα (η «Διευκόλυνση Ανακεφαλαιοποίησης Τραπεζών»).

(7)               Η παρούσα Σύμβαση Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης καταρτίζεται αποκλειστικά για 
τους σκοπούς υλοποίησης της Διευκόλυνσης PSI Διαχείρισης Υποχρεώσεων (η 
«Σύμβαση Διευκόλυνσης PSI Διαχείρισης Υποχρεώσεων»). 

(8)               Η διαθεσιμότητα αυτής της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης εξαρτάται 
από τη συμμόρφωση της Ελλάδας με τα μέτρα που εκτίθενται στο Μνημόνιο και την 
κατανομή των εσόδων αυτής της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, του Μνημονίου και της Σύμβασης 
Συγχρηματοδότησης.

(9)               Η εκταμίευση σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με την επιφύλαξη της υπογραφής του 
Μνημονίου PSI και την έναρξη ισχύος της παρούσας, σύμφωνα με τους όρους και 
προϋποθέσεις της παρούσας.

(10)           Η Ελλάδα, το ΕΤΧΣ και η Τράπεζα της Ελλάδος ( υπό την ιδιότητα της ως 
εμπιστευματοδόχου ομολογιών, εφεξής ο «Εμπιστευματοδόχος Ομολογιών», και 
υπό την ιδιότητα της ως κοινού εντολοδόχου πληρωμών, εφεξής ο «Κοινός 
Εντολοδόχος Πληρωμών» έχουν συνάψει ή θα συνάψουν, κατά ή περί την 
ημερομηνία της παρούσας σύμβασης, μια σύμβαση συγχρηματοδότησης (η 
«Σύμβαση Συγχρηματοδότησης» αναφορικά με την παρούσα Σύμβαση και τα νέα 
κρατικά ομόλογα (τα «Νέα Ελληνικά Ομόλογα») που θα εκδοθούν από την Ελλάδα 
σύμφωνα με την Εθελοντική Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων. Η Σύμβαση 
Συγχρηματοδότησης συνάπτεται ή θα συναφθεί αποκλειστικά αναφορικά με τα Νέα 
Ελληνικά Ομόλογα και την παρούσα Σύμβαση Διευκόλυνσης PSI Διαχείρισης 
Υποχρεώσεων. Η Σύμβαση Συγχρηματοδότησης δεν εφαρμόζεται στα δικαιώματα ή 
τις υποχρεώσεις του ΕΤΧΣ και το Επωφελούμενο Κράτος –Μέλος  αναφορικά με 
οποιαδήποτε άλλη σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, διευκόλυνση ή άλλη 
συμφωνία που μπορεί να συναφθεί μεταξύ τους. Ειδικότερα, η Σύμβαση 
Συγχρηματοδότησης δεν απονέμει οιοδήποτε δικαίωμα στους Δανειστές των 
Ομολογιών ή οποιεσδήποτε υποχρεώσεις στο ΕΤΧΣ αναφορικά με οποιαδήποτε άλλη 
χρηματοδοτική διευκόλυνση, διευκόλυνση ή άλλη συμφωνία ή χρήματα ή ποσά που 
λαμβάνονται από το ΕΤΧΣ αναφορικά με αυτά.

(11)           Κατάλληλα μέτρα που σχετίζονται με την αποτροπή και τη καταπολέμηση της 
απάτης, της διαφθοράς και άλλων παρατυπιών που επηρεάζουν την Χρηματοδοτική 
Ενίσχυση παρέχονται από τις αρχές του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους.

Ως εκ τούτου, τα Μέρη συμφώνησαν ως εξής:

1.                                                      Ορισμοι  

Στην παρούσα Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων) οι ακόλουθοι όροι 
έχουν το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Γνωστοποίηση Αποδοχής» σημαίνει την έγγραφη ανακοίνωση του ΕΤΧΣ προς το 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 2 που 
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αναφέρει το ποσό και τους λεπτομερείς προσωρινούς οικονομικούς όρους της 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που προτίθεται να παρέχει το ΕΤΧΣ στο Επωφελούμενο 
Κράτος Μέλος σύμφωνα με την παρούσα.  

«Ποσοστό Αποδοχής» σημαίνει το ποσοστό αποδοχών της προσφοράς ανταλλαγής 
χρέους που γίνεται από την Ελλάδα βάσει της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης 
Υποχρεώσεων υπολογιζόμενης με αναφορά στο (i) συνολικό ποσό του ανεξόφλητου 
χρέους (συμπεριλαμβανομένων δανείων και / ή ομολογιών) αναφορικά με το οποίο οι 
ιδιώτες πιστωτές είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στην Εθελοντική Συναλλαγή 
Διαχείρισης Υποχρεώσεων και (ii) το συνολικό ποσό των ανεξόφλητων 
υποχρεώσεων χρέους της Ελλάδας, ή για εκείνο το οποίο έχει εγγυηθεί, που 
αποτελούν το αντικείμενο της Προσφοράς. 

«Συνολικό Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης» έχει το νόημα που του αποδίδεται 
στον Όρο 2(1).

«Σύμβαση» σημαίνει την παρούσα Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης.

«Πίνακας Αποπληρωμής» σημαίνει τον πίνακα που αποτυπώνει το ανεξόφλητο 
ποσό κεφαλαίου που προκύπτει από την παρούσα Σύμβαση κάθε Ημερομηνία 
Καταβολής Κεφαλαίου, όπως εκτίθεται στο Παράρτημα 4, ως αυτό τροποποιείται 
κάθε φορά σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και τη Σύμβαση Συγχρηματοδότησης.

«Περίοδος Διαθεσιμότητας» σημαίνει την περίοδο που ξεκινά την ημερομηνία της 
έναρξης ισχύος της παρούσας Σύμβασης και λήγει την (συμπεριλαμβανομένης) [•] 
[Μαρτίου] 2012.

«Επωφελούμενο Κράτος Μέλος» σημαίνει Ελλάδα.

«Εγγραφο Ομολογίας» έχει την έννοια που του αποδίδεται στη Σύμβαση 
Συγχρηματοδότησης.

«Ομολογιούχος Δανειστής» έχει την έννοια που του αποδίδεται στη Σύμβαση 
Συγχρηματοδότησης.

«Εργάσιμη Ημέρα» σημαίνει την ημέρα στην οποία το σύστημα πληρωμών 
TARGET2 είναι ανοιχτό για συναλλαγές.

«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Προμήθεια Δέσμευσης» σημαίνει την προμήθεια που σχετίζεται με την Αρνητική 
Διακράτηση που  προκύπτει από το απόθεμα ρευστότητας του ΕΤΧΣ, που διατίθενται 
στο ΕΤΧΣ σύμφωνα με κανόνες που μπορεί να υιοθετήσει το Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΕΤΧΣ και να εγκρίνουν οι Εγγυητές. Η πληρωμή της Αρνητικής Διακράτησης 
που αντιστοιχεί ετησίως στην παρούσα Διευκόλυνση θα γίνεται είτε κατόπιν 
παραλαβής σχετικού τιμολογίου είτε μέσω εφαρμογής μιας ετήσιας Προμήθειας 
Δέσμευσης ύψους [•] μονάδων βάσης που υπολογίζεται επί του Ποσού 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που έχει εκταμιευθεί και δεν έχει αποπληρωθεί. Η 
κατανομή της Αρνητικής Διακράτησης στην παρούσα Διευκόλυνση και το ύψος της 
Προμήθειας Δέσμευσης που εφαρμόζεται στις Συμβάσεις Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης του ΕΤΧΣ μπορεί να μεταβάλλεται κατά καιρούς από το διοικητικό 
συμβούλιο του ΕΤΧΣ και να εγκρίνεται από τους Εγγυητές.

«Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης» σημαίνει την έγγραφη ανακοίνωση του ΕΤΧΣ προς 
το  Επωφελούμενο Κράτος Μέλος σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παρατήματος 3, 
που θέτει τους οικονομικούς όρους των Μέσων Χρηματοδότησης που εκδίδονται 
κατά καιρούς από το ΕΤΧΣ για την χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση των 
οφειλόμενων ποσών στην Ελλάδα σύμφωνα με την παρούσα Διευκόλυνση και οι 
οποίοι χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό του κόστους των κεφαλαίων του ΕΤΧΣ.



«Κόστος Διακράτησης» σημαίνει τη διαφορά μεταξύ (i) των δεδουλευμένων τόκων 
από το σχετικό Μέσο Χρηματοδότησης ή από πράξεις διαχείρισης διαθεσίμων (α) σε 
περίπτωση τυχόν Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης, ή Οριστικής Χρηματοδότησης η 
οποία αναχρηματοδοτεί τους Χρεωστικούς Τίτλους ΕΤΧΣ, κατά τη διάρκεια της 
περιόδου από την  οποία το ΕΤΧΣ έχει υποχρέωση πληρωμής τόκων σύμφωνα με την 
Ενδιάμεση Χρηματοδότηση ή την Οριστική Χρηματοδότηση μέχρι την ημερομηνία 
λήξης των Χρεωστικών Τίτλων ΕΤΧΣ, (β) σε περίπτωση Ενδιάμεσης 
Χρηματοδότησης που μπορεί να συνεχιστεί μετά τη σύναψη Οριστικής 
Χρηματοδότησης, κατά τη διάρκεια της περιόδου από την ημερομηνία που η 
Οριστική Χρηματοδότηση αναχρηματοδοτεί την αντίστοιχη Ενδιάμεση 
Χρηματοδότηση και για όσο διάστημα το ΕΤΧΣ εξακολουθεί να έχει υποχρέωση 
καταβολής τόκου σύμφωνα με αντίστοιχο Μέσο Χρηματοδότησης ή πράξη 
διαχείρισης διαθεσίμων σύμφωνα με την Ενδιάμεση Χρηματοδότηση, (γ) σε 
περίπτωση Οριστικής Χρηματοδότησης που μπορεί να αναχρηματοδοτηθεί από άλλη 
Οριστική Χρηματοδότηση ή Ενδιάμεση Χρηματοδότηση μέσω λειτουργίας 
προχρηματοδότησης κατά την περίοδο από την ημερομηνία που το ΕΤΧΣ αρχίζει να 
ευθύνεται για τόκους ή πράξεις διαχείρισης σύμφωνα με τη νέα Οριστική 
Χρηματοδότηση  ή την Ενδιάμεση Χρηματοδότηση μέχρι την καταβολή της νέας 
Οριστικής Χρηματοδότησης ή της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης στο Επωφελούμενο 
Κράτος Μέλος και (ii) κάθε απόδοση που θα έχει πραγματικά λάβει το ΕΤΧΣ, εάν το 
ΕΤΧΣ κατά τη διακριτική του ευχέρεια είχε επενδύσει το προκαταβληθέν ποσό ή το 
εναπομείναν ποσό αναχρηματοδότησης σύμφωνα με Ενδιάμεση Χρηματοδότηση ή το 
προκαταβληθέν ποσό ή το εναπομείναν ποσό από αναχρηματοδότηση προηγούμενης 
Οριστικής Χρηματοδότησης. Αναφορικά με την υποπερίπτωση (β) ανωτέρω, εάν και 
όποτε στο μέλλον τεθεί στη διάθεση του ΕΤΧΣ απόθεμα ρευστότητας για την 
ενδιάμεση περίοδο κατά την ανανέωση οποιασδήποτε Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης 
ή Οριστικής Χρηματοδότησης, το κόστος διακράτησης θα μετακυλύεται σε αυτό το 
απόθεμα ρευστότητας και θα κατανέμεται σύμφωνα με κανόνες που έχει τυχόν 
υιοθετήσει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΧΣ και έχουν εγκρίνει οι Εγγυητές 
αναφορικά με αυτό το απόθεμα ρευστότητας.

«Απόφαση (-εις)» σημαίνει [την απόφαση [του Eurogroup] με ημερομηνία [•] ] [και 
[την απόφαση που έχει ληφθεί σύμφωνα με το Άρθρο 136 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία [•]] για την παροχή 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης στην Ελλάδα. 

«Σύμβαση(-εις) Εγγύησης» σημαίνει κάθε πράξη(-εις) παροχής εγγύησης που έχει 
συναφθεί από, μεταξύ άλλων, τους Εγγυητές και το ΕΤΧΣ σύμφωνα με τους όρους 
της Σύμβασης Πλαισίου.

«Οριστική Χρηματοδότηση» σημαίνει κάθε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση με 
την έκδοση ή συνομολόγηση Μέσων Χρηματοδότησης που χρηματοδοτεί οριστικά το 
ποσό της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης  ή / και αναχρηματοδοτεί μια Ενδιάμεση 
Χρηματοδότηση ή άλλη Οριστική Χρηματοδότηση.

«Ημερομηνία Εκταμίευσης»  σημαίνει αναφορικά με την Χρηματοδοτική Ενίσχυση 
υπό την παρούσα Σύμβαση, την ημερομηνία της μεταφοράς των Χρεωστικών Τίτλων 
στο λογαριασμό (τίτλων) του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους που τηρείται στην 
Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό που τυχόν συμφωνείται 
μεταξύ των Μερών. Η ημερομηνία Εκταμίευσης θα πρέπει να είναι ημερομηνία 
επιλογής του ΕΤΧΣ που είναι (i) Εργάσιμη Ημέρα, (ii) ημέρα (πλην Σαββάτου ή 
Κυριακής) που οι Τράπεζες είναι ανοικτές για συναλλαγές  στο Λουξεμβούργο και 
στη χώρα του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους και (iii) ημέρα που πέφτει εντός της 
Περιόδου Διαθεσιμότητας.



«Αποτρεπτική Πληρωμή» σημαίνει 200 μονάδες βάσης ετησίως που εφαρμόζονται 
στο πλέον πρόσφατο Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που θα έχει εκταμιευθεί κατά 
το χρόνο που το Eurogroup ή η Ομάδα Εργασίας του Eurogroup ανακοινώσει στο 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος, μετά την εκτίμηση της Επιτροπής, σε συνεργασία με 
την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, ότι παρατηρήθηκε μη συμμόρφωση εκ μέρους του 
Επωφελούμενου Κράτους-Μέλους με τα μέτρα που εκτίθενται στο Μνημόνιο 
Συνεννόησης το οποίο έχει ως αποτέλεσμα ή (όπως τυχόν καθορίζεται εγγράφως από 
το ΕΤΧΣ) θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την μη εκταμίευση οποιασδήποτε 
επόμενης χρηματοδοτικής Ενίσχυσης ή δόσης αυτής η οποία είχε προγραμματιστεί 
σύμφωνα με τη Σύμβαση ή οποιασδήποτε μεταγενέστερης σύμβασης χρηματοδοτικής 
διευκόλυνσης μεταξύ του ΕΤΧΣ και του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους. Η 
χρονικής περίοδος αναφορικά με την οποία εφαρμόζεται η Αποτρεπτική Πληρωμή 
αρχίζει από την ημερομηνία του τελευταίου μέρους εκταμίευσης του Ποσού 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης και διαρκεί μέχρι την ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί 
από το Eurogroup ή από την Ομάδα Εργασίας του Eurogroup στο Επωφελούμενο 
Κράτος Μέλος η απόφαση αναφορικά με τη μη συμμόρφωση, η οποία εμποδίζει ή  
(όπως τυχόν καθορίζεται εγγράφως από το ΕΤΧΣ) θα εμπόδιζε μια νέα Εκταμίευση 
της χρηματοδοτικής Ενίσχυσης. Η Αποτρεπτική Πληρωμή θα επιστέφεται πλήρως 
μαζί με τυχόν δεδουλευμένους τόκους που προέκυψαν από την επένδυση αυτού του 
ποσού όταν αρχίσει εκ νέου η εκταμίευση από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος.

«ΕΚΤ» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

«Κόστος Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ» σημαίνει αναφορικά με οποιαδήποτε 
Χρηματοδοτική Ενίσχυση, το πραγματικό μέσο κόστος (μετά από αντιστάθμιση) 
χρηματοδότησης του ΕΤΧΣ για τη χρηματοδότηση αυτής της Χρηματοδοτικής 
Ενίσχυσης όπως καθορίζεται από το ΕΤΧΣ. Το Κόστος Χρηματοδότησης του ΕΤΧΣ 
υπολογίζεται από το ΕΤΧΣ προσθέτοντας (i) το (μετά από αντιστάθμιση) μέσο 
κόστος χρηματοδότησης της σχετικής Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης σύμφωνα με τα 
Μέσα Χρηματοδότησης που εκδίδεται για τη χρηματοδότηση της σχετικής 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, εκφραζόμενο ως ετήσιο ποσοστό· για την αποφυγή 
αμφιβολιών σε περίπτωση προεξοφλημένων Μέσων Χρηματοδότησης (π.χ. ομόλογα 
με μηδενικό τοκομερίδιο), το κόστος χρηματοδότησης υπολογίζεται με αναφορά στην 
ονομαστική αξία του Μέσου Χρηματοδότησης (ii) την ετήσια Προμήθεια Διαχείρισης 
(με ισχύ από την την πρώτη περίοδο της Ημερομηνίας Εκταμίευσης της σχετικής 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης), (iii) την Προμήθεια Δέσμευσης και (iv) οποιαδήποτε 
Προμήθεια Εγγύησης, που απορρέει κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου. Το εν 
λόγω Κόστος Χρηματοδότησης του ΕΤΧΣ αναπροσαρμόζεται για να περιοριστεί το 
αποτέλεσμα της στρογγυλοποίησης στον υπολογισμό του τόκου επί των Μέσων 
Χρηματοδότησης στη μορφή των τόκων ή γραμματίων με σταθερή αξία και για να 
ληφθεί υπόψη τυχόν διαφορά στις περιόδους με αναφορά στις οποίες υπολογίζεται ο 
τόκος σύμφωνα με τα Μέσα Χρηματοδότησης και σύμφωνα με τη Σύμβαση και τα 
έσοδα τυχόν προσωρινής επανεπένδυσης των εσόδων από τόκους από το ΕΤΧΣ όταν 
αυτές οι περίοδοι εκτοκισμού διαφέρουν. Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 
Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης η οποία χρηματοδοτεί μια ειδικότερη Χρηματοδοτική 
Ενίσχυση, το Κόστος Χρηματοδότησης του ΕΤΧΣ υπολογίζεται με αναφορά στο 
κόστος των κεφαλαίων που βαρύνει το ΕΤΧΣ σύμφωνα με την Ενδιάμεση 
Χρηματοδότηση, που χρηματοδοτεί την αντίστοιχη Χρηματοδοτική Ενίσχυση, 
προσαρμοσμένο ως απαιτείται προκειμένου να καλύψει την περίοδο δεκατεσσάρων 
(14) Εργάσιμων Ημερών μεταξύ των Ημερομηνιών Καταβολής Τόκων και των 
Ημερομηνιών Καταβολής Κεφαλαίου σύμφωνα με την παρούσα Διευκόλυνση και 
των ημερομηνιών πληρωμής τόκων και κεφαλαίου που προβλέπονται στα 
Χρηματοδοτικά Μέσα. Κατά τη διάρκεια Οριστικής Χρηματοδότησης η οποία 



χρηματοδοτεί μια ειδικότερη Χρηματοδοτική Ενίσχυση, το Κόστος Χρηματοδότησης 
του ΕΤΧΣ υπολογίζεται με αναφορά στο κόστος των κεφαλαίων που κατέβαλε το 
ΕΤΧΣ σύμφωνα με την Οριστική Χρηματοδότηση, που χρηματοδοτεί την αντίστοιχη 
Χρηματοδοτική Ενίσχυση και κάθε πιθανό υπολειπόμενο κόστος 
(συμπεριλαμβανομένου τυχόν συνεχόμενου τόκου μέχρι τη λήξη) που κατέβαλε το 
ΕΤΧΣ σύμφωνα με την Ενδιάμεση Χρηματοδότηση, την οποία έχει συνάψει το 
ΕΤΧΣ για την αναχρηματοδότηση της σχετικής Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης και κάθε 
υπολειπόμενο κόστος (συμπεριλαμβανομένου τυχόν συνεχόμενου τόκου μέχρι τη 
λήξη) που κατέβαλε το ΕΤΧΣ σύμφωνα με την Οριστική Χρηματοδότηση την οποία 
έχει συνάψει το ΕΤΧΣ για την αναχρηματοδότηση τυχόν προηγούμενης Οριστικής 
Χρηματοδότησης.

«Χρεωστικοί Τίτλοι ΕΤΧΣ» σημαίνει τα Μέσα Χρηματοδότησης που εξέδωσε το 
ΕΤΧΣ με τη μορφή βραχυπρόθεσμων γραμματίων με λήξη όχι μεγαλύτερη των είκοσι 
τεσσάρων (24) μηνών που  εκδόθηκαν σύμφωνα με το Πρόγραμμα Έκδοσης Χρέους 
του ΕΤΧΣ και τα οποία φέρουν τόκο με επιτόκιο συγκρίσιμο με το επιτόκιο αγοράς, 
που θα ήταν πληρωτέο από το ΕΤΧΣ για μέσα με την ίδια ημερομηνία λήξης όπως οι 
Χρεωστικοί Τίτλοι ΕΤΧΣ.

 «Κανόνες Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ» σημαίνει τη στρατηγική χρηματοδότησης και 
τους κανόνες του ΕΤΧΣ που υιοθετούνται κατά καιρούς από το διοικητικό συμβούλιο 
του ΕΤΧΣ και εγκρίνονται από τους Εγγυητές.

«Ποσοστό Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ» σημαίνει τριάντα τοις εκατό (30%).

«Κανόνες Επενδύσεων ΕΤΧΣ» σημαίνει τη στρατηγική επενδύσεων και τους 
κανόνες του ΕΤΧΣ που υιοθετούνται κατά καιρούς από το διοικητικό συμβούλιο του 
ΕΤΧΣ και εγκρίνονται από τους Εγγυητές.

«Επιλέξιμα ΟΕΔ» σημαίνει κατάλληλα προς διαπραγμάτευση χρεόγραφα που 
εκδίδονται από ή φέρουν την εγγύηση της Ελλάδος και τα οποία γίνονται αποδεκτά 
ως εξασφάλιση από τις ΕθΚΤ στο πλαίσιο πράξεων νομισματικής πολιτικής του 
Ευρωσυστήματος με επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους.

«ΕΜΣ» σημαίνει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας που θα θεσπιστεί με 
συνθήκη μεταξύ των Κρατών μελών της ευρωζώνης.

«ΕΕ» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Ευρώ» σημαίνει το ενιαίο νόμισμα κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
το οποίο υιοθετεί ή έχει υιοθετήσει το Ευρώ ως ενιαίο νόμισμα σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Οικονομική και Νομισματική 
Ένωση. Το Ευρώ είναι το νόμισμα λογαριασμών και πληρωμής υπό την παρούσα 
Σύμβαση.

«Μέρος Τίτλων Ευρωζώνης» σημαίνει το μέρος της Εθελοντικής Συναλλαγής 
Διαχείρισης Υποχρεώσεων στο πλαίσιο του οποίου η Ελλάδα θα παράσχει 
Χρεωστικούς Τίτλους ΕΤΧΣ ως μέρους του τιμήματος για την εθελοντική ανταλλαγή 
ομολόγων σύμφωνα με το Ποσοστό Χρηματοδότησης και εντός του ορίου ενός 
ανώτατου ποσού ονομαστικού κεφαλαίου που δεν υπερβαίνει τα 30.000.000.000 
ευρώ (σε περίπτωση Ποσοστού Αποδοχής 100%). 

«Γεγονός Καταγγελίας» σημαίνει το γεγονός που ορίζεται στον Όρο 8(1).

«ΟΕΕ» σημαίνει την Ομάδα Εργασίας του Εurogroup.

«Διευκόλυνση» σημαίνει την χρηματοδοτική διευκόλυνση σύμφωνα με τη Σύμβαση 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης.



«Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης» σημαίνει το συνολικό ποσό τυχόν 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης όπως ορίζεται σύμφωνα με τον Όρο 2(3)(β).

«Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα» σημαίνει την ΕΚΤ ή κάθε άλλο διεθνή οργανισμό, 
κεντρική τράπεζα, εμπορική τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που έχει εγκριθεί 
από το ΕΤΧΣ και στο οποίο το ΕΤΧΣ, η Ελλάδα ή η Τράπεζα της Ελλάδος ανοίγει 
έναν ή περισσότερους λογαριασμούς για το σκοπό της παρούσας Σύμβασης.

«Πάροχος Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης» σημαίνει τους Δανειστές σύμφωνα με τη 
Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης ή κάθε άλλο κυρίαρχο κράτος ή άλλο δανειστή 
που παρέχει χρηματοδότηση στην Ελλάδα σε συνδυασμό με τη Σύμβαση Δανειακής 
Διευκόλυνσης ή την παρούσα Σύμβαση.

«Πρώτη Περίοδος Εκτοκισμού» σημαίνει, αναφορικά με κάθε Χρηματοδοτική 
Ενίσχυση, την περίοδο που ξεκινά (και περιλαμβάνει) την Ημερομηνία Εκταμίευσής 
της και λήγει (και δεν συμπεριλαμβάνει) την πρώτη Ημερομηνία Καταβολής Τόκων 
(όπως εξειδικεύεται στην σχετική Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης).

«Σύμβαση Πλαίσιο»  σημαίνει τη σύμβαση πλαίσιο που έχει συναφθεί μεταξύ των 
Κρατών μελών της ευρωζώνης και του ΕΤΧΣ, όπως τροποποιείται κατά καιρούς, η 
οποία καθορίζει, μεταξύ άλλων, τους όρους και προϋποθέσεις υπό τις οποίες το 
ΕΤΧΣ παρέχει Χρηματοδοτική Ενίσχυση στα   Κράτη μέλη της ευρωζώνης και 
χρηματοδοτεί αυτή την Χρηματοδοτική Ενίσχυση με την έκδοση ή συνομολόγηση 
Μέσων Χρηματοδότησης που υποστηρίζονται από Εγγυήσεις εκδόσεως των 
Εγγυητών.

«Ποσοστό Χρηματοδότησης» σημαίνει το ποσοστό ύψους [τριάντα (30) έως 
[εβδομήντα (70)]

«Χρέος Γενικής Κυβέρνησης» σημαίνει το χρέος που συνιστά το χρέος της γενικής 
κυβέρνησης όπως ορίζεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών του 
1995 («EΣΛ 95») όπως εκτίθεται στον Κανονισμό του Συμβουλίου αρ. (ΕC) 2223/96 
της 25ης Ιουνίου 1996 αναφορικά με το  Ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και 
περιφερειακών λογαριασμών στην Κοινότητα, όπως τροποποιείται κατά καιρούς. 
Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο όρος Χρέος Γενικής Κυβέρνησης θεωρείται ότι 
περιλαμβάνει τυχόν Νέα Ελληνικά Ομόλογα που εκδίδονται σε συνάρτηση με την  
Εθελοντική Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων.

«Προμήθεια Εγγύησης» σημαίνει δέκα (10) μονάδες βάσης ετησίως. Το  ύψος της 
Προμήθειας Εγγύησης που εφαρμόζεται στις Χρηματοδοτικές Διευκολύνσεις του 
ΕΤΧΣ μπορεί να μεταβάλλεται κατά καιρούς από το διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΧΣ 
και εγκρίνεται από τους Εγγυητές.

«ΔΝΤ» σημαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

«Δόση» σημαίνει Χρηματοδοτική Ενίσχυση που παρέχεται σύμφωνα με οποιαδήποτε 
από τις Διευκολύνσεις η οποία έχει αποτελέσει αντικείμενο Αίτησης 
Χρηματοδότησης και της σχετικής Γνωστοποίησης Αποδοχής και η οποία πρέπει να 
διατεθεί σε ένα ή περισσότερα Τμήματα.

«Ημερομηνία Καταβολής Τόκων» σημαίνει, αναφορικά με τη Χρηματοδοτική 
Ενίσχυση, κάθε προκαθορισμένη ημερομηνία πληρωμής τόκων ή Προμήθειας 
Δέσμευσης, Προμήθειας Εγγύησης, ετήσιου Τέλους Διαχείρισης και / ή Περιθωρίου 
που οφείλεται στο ΕΤΧΣ, όπως ορίζονται στην Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης ή σε 
άλλη Ανακοίνωση του ΕΤΧΣ αναφορικά με αναθεωρήσεις των προμηθειών που 
σχετίζονται με την εν λόγω Χρηματοδοτική Ενίσχυση [η οποία ημερομηνία συνιστά 
επίσης «Ημερομηνία Καταβολής» για τους σκοπούς της Σύμβασης 
Συγχρηματοδότησης][1] .



«Περίοδος Εκτοκισμού» είναι, σε σχέση με οποιαδήποτε Χρηματοδοτική Ενίσχυση, 
η Πρώτη Περίοδος Εκτοκισμού και εν συνεχεία κάθε διαδοχική περίοδος δώδεκα 
(12) μηνών, όπως καθορίζεται στη σχετική Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης, η οποία 
αρχίζει από την (και περιλαμβάνει) Ημέρα Εκταμίευσης (ή την ημέρα της 
προηγούμενης Ημερομηνίας Καταβολής Τόκων για την αντίστοιχη Χρηματοδοτική 
Ενίσχυση (στην περίπτωση μεταγενέστερων Περιόδων Εκτοκισμού)) και τελειώνει 
την (αλλά δεν περιλαμβάνει) κάθε Ημερομηνία Πληρωμής Τόκων.

«Επιτόκιο» είναι το ποσοστό που υπολογίζεται επί του Ποσού Χρηματοδοτικής 
Ενίσχυσης κατά τη διάρκεια κάθε Περιόδου Εκτοκισμού, όπως καθορίζεται από το 
ΕΤΧΣ, το οποίο ισούται με το άθροισμα (α) του Κόστους Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ 
και (β) του Περιθωρίου (εάν υπάρχει) που εφαρμόζεται επί αυτού του Ποσού 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης.

«Ενδιάμεση Χρηματοδότηση» είναι μία ενδιάμεση χρηματοδότηση στην οποία 
έλαβε μέρος το ΕΤΧΣ προκειμένου να χρηματοδοτήσει μία Χρηματοδοτική Ενίσχυση 
σύμφωνα με τον Όρο 3(6)(δ), μέσω έκδοσης ή συμμετοχής σε Μέσα 
Χρηματοδότησης σε προσωρινή βάση, όπως βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα, γραμμές 
χρηματοδότησης διαθεσίμων, συμπεριλαμβανομένης κάθε επανεπένδυσης, 
ανανέωσης ή αναχρηματοδότησης τέτοιων χρηματοδοτήσεων σε προσωρινή βάση, οι 
οποίες χρηματοδοτήσεις μπορούν να αναχρηματοδοτηθούν από μία ή περισσότερες 
Οριστικές Χρηματοδοτήσεις. Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο όρος «Προσωρινή 
Χρηματοδότηση» περιλαμβάνει επίσης την αναχρηματοδότηση Οριστικής 
Χρηματοδότησης του συνόλου ή μέρους της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης μέσω 
τέτοιων χρηματοδοτήσεων σε προσωρινή βάση εκκρεμούσης μίας 
αναχρηματοδότησης του συνόλου ή μέρους αυτής της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης 
μέσω Οριστικών Χρηματοδοτήσεων.

 «Δαπάνες Έκδοσης» είναι κάθε κόστος, τέλος ή έξοδο που πραγματοποιήθηκε σε 
σχέση με την έκδοση ή τη σύναψη από το ΕΤΧΣ Χρεωστικών Τίτλων ΕΤΧΣ ή 
Μέσων Χρηματοδότησης προκειμένου να χρηματοδοτήσει μία Χρηματοδοτική 
Ενίσχυση και τα οποία είναι ληξιπρόθεσμα και απαιτητά κατά ή περί την ημερομηνία 
έκδοσης αυτών των Μέσων Χρηματοδότησης ή, κατά περίπτωση, την ημερομηνία 
που έλαβε χώρα η προσχώρηση σε αυτά τα Μέσα Χρηματοδότησης, καθώς και κάθε 
αναπροσαρμογή που αντιστοιχεί στην διαφορά στις καθαρές προσόδους των Μέσων 
Χρηματοδότησης λόγω του ότι αυτά τα Μέσα Χρηματοδότησης δεν εκδόθηκαν στο 
άρτιο. 

«Απώλεια Τόκου» είναι η διαφορά (εάν πρόκειται για ποσό με θετικό πρόσημο) 
μεταξύ του Επιτοκίου επί ενός Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης και του επιτοκίου 
που το ΕΤΧΣ θα ελάμβανε (όπως καθορίζεται από το ΕΤΧΣ) από την επανεπένδυση 
των προπληρωμένων ή πρόωρα αποπληρωμένων ποσών σε κάθε περίπτωση, για την 
περίοδο μεταξύ της ημερομηνίας πρόωρης αποπληρωμής και την ημερομηνία κατά 
την οποία η σχετική Χρηματοδοτική Ενίσχυση είχε προγραμματιστεί να 
αποπληρωθεί. 

Το «Περιθώριο» είναι ίσο με το μηδέν. Διευκρινίζεται ότι λόγω της προκαταβολής 
Περιθωρίου δεν θα επέρχεται επιστροφή ή μείωση του Περιθωρίου ή του Κόστους 
Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ

«Γεγονός Διατάραξης της Αγοράς» σημαίνει, κατά το χρόνο μιας Διαδικασίας 
Προχρηματοδότησης, οιασδήποτε Προσωρινής Χρηματοδότησης ή Οριστικής 
Χρηματοδότησης, η επέλευση συμβάντων ή καταστάσεων που επηρεάζουν τις 
εθνικές ή διεθνείς χρηματοοικονομικές, πολιτικές ή οικονομικές  συνθήκες ή τις 
διεθνείς κεφαλαιαγορές ή τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ή τους συναλλαγματικούς 
ελέγχους, που κατά την εύλογη άποψη του ΕΤΧΣ (ως αυτή εγκρίνεται ομόφωνα από 



τους Εγγυητές) είναι πιθανό να βλάψουν ουσιαστικά την ικανότητα του ΕΤΧΣ να 
επιτύχει μία επιτυχή έκδοση, προσφορά ή διανομή Μέσων Χρηματοδότησης ή τις 
συναλλαγές με τέτοια Μέσα Χρηματοδότησης στη δευτερογενή αγορά.

«Αρνητική Διακράτηση» είναι το αρνητικό Κόστος Διακράτησης από το ΕΤΧΣ σε 
σχέση με τη χρηματοδότηση της σχετικής Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης.

«Νέα Ελληνικά Ομόλογα» είναι τα κρατικά ομόλογα που εκδίδονται από την 
Ελλάδα σε σχέση με την Εθελοντική Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων σε 
συνολικό ποσό που δεν υπερβαίνει τα  ΕΥΡΩ [..].

«Προσφορά» σημαίνει η προσφορά που θα υποβληθεί από την Ελλάδα υπό την 
Εθελοντική Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων και περιλαμβάνει (i) την 
προσφορά προς επενδυτές σε εγχώριες δανειακές υποχρεώσεις και (ii) την προσφορά 
υπό την παρούσα σε επενδυτές σε άλλες δανειακές υποχρεώσεις.

«Καταβολή» έχει το νόημα που του αποδίδεται στη Σύμβαση Συγχρηματοδότησης.

«Ημερομηνία Καταβολής» έχει το νόημα που του αποδίδεται στη Σύμβαση 
Συγχρηματοδότησης.

«Διαδικασία Προχρηματοδότησης» σημαίνει μια διαδικασία χρηματοδότησης που 
λαμβάνει χώρα προ της λήξης των Χρηματοδοτικών Μέσων για τους σκοπούς της 
αναχρηματοδότησης μιας Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης ή Οριστικής 
Χρηματοδότησης μέσω άλλης Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης ή Οριστικής 
Χρηματοδότησης, αναλόγως την περίσταση, περίπτωση κατά την οποία η Διαδικασία 
Προχρηματοδότησης θα αρχίσει το νωρίτερο δέκα (10) Εργάσιμες Ημέρες πριν τη 
λήξη των προς ανανέωση Χρηματοδοτικών Μέσων.

"Ημερομηνία Καταβολής Κεφαλαίου" σημαίνει την ημερομηνία που ορίζεται στον 
Πίνακα Αποπληρωμής.

«Σχετικό Χρέος» είναι όλα τα χρέη που αποτελούν Χρέος Γενικής Κυβέρνησης 
(συμπεριλαμβανομένου του συνόλου του χρέους του Επωφελούμενου Κράτους 
Μέλους) που εκφράζεται ή καταβάλλεται σε οποιοδήποτε νόμισμα.

«Αίτηση Χρηματοδότησης» είναι η αίτηση του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους 
για χρηματοδότηση στο πλαίσιο μίας Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, υπό τη μορφή του 
Παραρτήματος 1.

«Προμήθεια Διαχείρισης» αντιπροσωπεύει την πηγή των γενικών εσόδων και πόρων 
προκειμένου να καλύψει το ΕΤΧΣ τα λειτουργικά του κόστη, τα οποία 
περιλαμβάνουν (i) την προκαταβαλλόμενη προμήθεια διαχείρισης 50 μονάδων βάσης, 
που υπολογίζεται επί του Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης και (ii) την ετήσια 
προμήθεια διαχείρισης [0,5] μονάδων βάσης ετησίων, το οποίο υπολογίζεται επί του 
Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης σε κάθε Περίοδο Εκτοκισμού, ξεκινώντας από 
την πρώτη επέτειο της Ημέρας Εκταμίευσης αυτής της Χρηματοδοτική Ενίσχυσης (ή 
όποιο άλλο ύψος τέλους ή ημέρα συμφωνηθεί μεταξύ των Μερών κατόπιν απόφασης 
της ΟΕΕ). Η προκαταβαλλόμενη προμήθεια διαχείρισης πληρώνεται από το 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος αφού λάβει σχετικό τιμολόγιο από το ΕΤΧΣ ή 
αφαιρείται από ποσό που εκταμιεύεται στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος σύμφωνα 
με την παρούσα ή άλλη Σύμβαση Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, εκτός της Συμφωνίας 
PSI Διαχείρισης Υποχρεώσεων. Η συμπερίληψη του ετήσιου τέλους υπηρεσίας ως 
συστατικού στοιχείου του Κόστους Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ γίνεται με κάθε 
επιφύλαξη της δυνατότητας ενός Επωφελούμενου Κράτους Μέλους να αντιμετωπίσει 
αυτό το τέλος ως λειτουργικό κόστος στις εθνικές οικονομικές καταστάσεις του. Το 
ύψος της Προμήθειας Διαχείρισης που εφαρμόζεται επί των Συμβάσεων 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης ΕΤΧΣ μπορεί να μεταβάλλεται από καιρό σε καιρό από 



το διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΧΣ και να εγκρίνεται από του Εγγυητές. 
Διευκρινίζεται ότι η Προμήθεια Διαχείρισης καλύπτει και αντικαθιστά 
προκαταβαλλόμενο Περιθώριο που το ΕΤΧΣ θα δικαιούνταν διαφορετικά να 
τιμολογήσει.

«Απερχόμενος Εγγυητής» είναι ο Εγγυητής, το αίτημα του οποίου περί αναστολής 
της υποχρέωσής του προς έκδοση Εγγυήσεων υπό την Σύμβαση Πλαίσιο, έγινε δεκτό 
από τους άλλους Εγγυητές. 

«Διάρκεια» είναι η τελική ημερομηνία λήξης οποιασδήποτε Χρηματοδοτικής 
Ενίσχυσης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ετών και να υπερβαίνει τα 
[τριάντα (30)] έτη από την Ημερομηνία Εκταμίευσης της σχετικής Χρηματοδοτικής 
Ενίσχυσης και η οποία θα συμπίπτει με το προφίλ αποπληρωμής των Νέων 
Ελληνικών Ομολόγων.

«Τμήμα» σημαίνει μέρος της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που παρέχεται υπό την 
παρούσα βάσει της ίδιας Αίτησης Χρηματοδότησης και της αντίστοιχης 
Γνωστοποίησης Αποδοχής.

2.                                                      Ο Μηχανισμος Χρηματοδοτικης Ενισχυσης   

(1)               Το ΕΤΧΣ παρέχει στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος Χρηματοδοτική 
Ενίσχυση, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Μνημονίου Συνεργασίας, [της 
Απόφασης] και της παρούσας Σύμβασης, η οποία θα επιτρέψει στο ΕΤΧΣ να παρέχει 
στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος Χρηματοδοτική Ενίσχυση μέχρι του συνολικού 
ποσού των [30,000,000,000] ευρώ («Συνολικό Ποσό Χρηματοδοτικής 
Ενίσχυσης»). 

(2)               Σκοπός της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης είναι να παρέχει στην Ελλάδα 
την δυνατότητα να χρηματοδοτήσει το Μέρος Τίτλων της Ευρωζώνης της 
Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων έτσι ώστε κάθε ένα (1) Ευρώ 
του ανταλλάγματος της Προσφοράς να αποτελείται κατά τριάντα (30) λεπτά του 
Ευρώ από Μέρος Τίτλων Ευρωζώνης και κατά εβδομήντα (70) λεπτά του Ευρώ από 
Νέα Ελληνικά Ομόλογα.

(3)                

(α)       Η Διευκόλυνση είναι διαθέσιμη προς εκταμίευση σε ένα (1) ή περισσότερα Τμήματα 
κατά την διάρκεια της περιόδου που αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της 
παρούσας Σύμβασης και λήγει (συμπεριλαμβάνοντας και) την τελευταία ημέρα της 
Περιόδου Διαθεσιμότητας. 

 (β)       Το σύνολο όλων των Ποσών Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που θα 
εκταμιευθούν σε σχέση με την Προσφορά ισούται με το γινόμενο:

(i)                 του Ποσοστού Αποδοχής και 

(ii)               του Συνολικού Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης. 

(γ)        Το Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που θα εκταμιευθεί σε σχέση με κάθε 
Αίτηση Χρηματοδότησης ισούται με το γινόμενο:

(i)                 του Ποσοστού Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ και  

(ii)               του συνολικού ποσού του ανταλλάγματος που δίδεται στους επενδυτές 
σύμφωνα με την Προσφορά την αντίστοιχη Ημερομηνία Εκταμίευσης, εφόσον το 
συνολικό Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση την 
αξία του Μέρους Τίτλων Ευρωζώνης. 

(δ)        Το ΕΤΧΣ εκπληρώνει την υποχρέωση του να καταστήσει διαθέσιμο το Ποσό 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης μέσω της παράδοσης Χρεωστικών Τίτλων ΕΤΧΣ με 
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συνολικό λογιζόμενο ποσό κεφαλαίου που ισοδυναμεί (υποκείμενο μόνο σε 
αναπροσαρμογή για λόγους στρογγυλοποίησης) με το αντίστοιχο Ποσό 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης. Κατόπιν τούτου, και για όλους τους σκοπούς της 
παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων του υπολογισμού και της πληρωμής 
τόκων και κάθε αποπληρωμής, το οφειλόμενο ποσό υπολογίζεται με βάση το Ποσό 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης και δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε μεταβολή της 
τρέχουσας αξίας των Χρεωστικών Τίτλων ΕΤΧΣ. 

(ε)        Κάθε ποσό που δεν εκταμιευθεί στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης κατά την 
τελευταία ημέρα της Περιόδου Διαθεσιμότητας ή πριν από αυτήν θα ακυρώνεται 
αμέσως.  

(στ)      Η Διάρκεια της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης δεν θα πρέπει να υπερβεί το 
νωρίτερο: (i) τα τριάντα (30) έτη, (ii) την ημερομηνία λήξης των Νέων Ελληνικών 
Ομολόγων.

(4)                

(5)               Το ΕΤΧΣ δεν είναι υποχρεωμένο να παρέχει οποιαδήποτε 
Χρηματοδοτική Ενίσχυση σε οποιαδήποτε στιγμή εάν το συνολικό ποσό του 
κεφαλαίου της εν λόγω Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, προστιθέμενο με άλλη 
χρηματοδοτική ενίσχυση που παρασχέθηκε από το ΕΤΧΣ στο Επωφελούμενο Κράτος 
Μέλος ή σε άλλα επωφελούμενα κράτη μέλη που είναι κράτη μέλη της Ευρωζώνης 
καθώς και οποιαδήποτε άλλε χρηματοδοτική ενίσχυση που το ΕΤΧΣ έχει δεσμευθεί 
να παρέχει στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ή σε άλλα επωφελούμενα κράτη μέλη, 
θα είχε ως αποτέλεσμα το ΕΤΧΣ να υπερβεί τις δυνατότητές του κατά τη δεδομένη 
χρονική στιγμή να αντλήσει κεφάλαια που θα είναι πλήρως εξασφαλισμένα από τις 
Εγγυήσεις που θα εκδοθούν σύμφωνα με την Συμφωνία Πλαίσιο.

(6)               Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα 
ποσά και/η τους Χρεωστικούς Τίτλους ΕΤΧΣ που του παρασχέθηκαν υπό τους όρους 
της παρούσας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης σύμφωνα με τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από το Μνημόνιο και την παρούσα Σύμβαση και οι 
οποίες του υπαγορεύουν να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του αναφορικά με το Μέρος 
Τίτλων Ευρωζώνης της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων. 

(7)               Η Χρηματοδοτική Ενίσχυση παρέχεται μόνο σε Ευρώ το οποίο είναι και 
το νόμισμα στο οποίο θα τηρούνται οι λογαριασμοί. 

3.                                                      Αντληση Κεφαλαιων, Εκταμιευση Και Προυποθεσεις   

(1)               Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Σύμβασης 
και του Μνημονίου Συνεννόησης, το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος μπορεί, κατόπιν 
διαβούλευσης με το ΕΤΧΣ, να ζητήσει την εκταμίευση της Χρηματοδοτικής 
Ενίσχυσης που χορηγήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης να γίνει με παράδοση στο ΕΤΧΣ ενός ολοκληρωμένου Αιτήματος 
Χρηματοδότησης. Την Αίτηση Χρηματοδότησης είναι ανέκκλητο και δεσμευτικό για 
το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος, εκτός αν το ΕΤΧΣ έχει επιδώσει στο 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ανακοίνωση, η οποία καταδεικνύει ότι δεν είναι σε 
θέση να συνάψει ή να εκδώσει Χρηματοδοτικά Μέσα που επιτρέπουν στο ΕΤΧΣ να 
αυξήσει τη χρηματοδότηση με τους όρους που προσδιορίζονται στο σχετικό Αίτηση 
Χρηματοδότησης, οπότε το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα παύσει να δεσμεύεται 
από το εν λόγω Αίτηση Χρηματοδότησης σε σχέση με την Χρηματοδοτική Ενίσχυση, 
η οποία υπό άλλες συνθήκες θα διατίθετο μετά την επίδοση παρόμοιας κοινοποίησης 
στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος.

(2)               Κάθε Αίτηση Χρηματοδότησης είναι ανέκκλητη και δεν μπορεί να 
θεωρηθεί δεόντως συμπληρωμένη, αν δεν εξειδικεύει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
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(α)        τα συνολικά ποσά Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, τα οποία θα διατεθούν στο 
πλαίσιο του σχετικού Αιτήματος Χρηματοδότησης,

(β)        την τελευταία(ες) προτεινόμενη(ες) Ημερομηνία(ίες) Εκταμίευσης μέχρι 
την(ις) οποία(ες) θα έχει εκταμιευθεί το σύνολο της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που 
ζητήθηκε στην Αίτηση Χρηματοδότησης, και

(γ)        το ονομαστικό κεφάλαιο του Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που θα 
εκταμιευθεί σε κάθε Ημερομηνία Εκταμίευσης και επιβεβαίωση ότι αυτό συνιστά το 
γινόμενο των (i) του Ποσοστού Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ και (ii) το αντάλλαγμα που 
οφείλεται στους επενδυτές σύμφωνα με την Προσφορά την αντίστοιχη Ημερομηνία 
Εκταμίευσης, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης 
δεν υπερβαίνει σε οποιαδήποτε στιγμή το ποσό του Μέρους Τίτλων Ευρωζώνης. 

(3)               Κατόπιν της Αίτησης Χρηματοδότησης, η υποχρέωση του ΕΤΧΣ να 
διαθέτει τη Χρηματοδοτική Ενίσχυση στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος υπόκειται 
στις εξής προϋποθέσεις:

(α)        τη λήψη από το ΕΤΧΣ:

(i)                 νομικής γνωμοδότησης η οποία είναι ικανοποιητική κατά την κρίση του 
και δίνεται από το Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Οικονομικών του 
Επωφελούμενου Κράτους Μέλους στη μορφή που προσδιορίζεται στο Παράρτημα 5 
και παραμένει ορθή και ακριβής, όπως κατά την Ημερομηνία Εκταμίευσης. Η εν 
λόγω γνωμοδότηση πρέπει να φέρει ημερομηνία όχι μεταγενέστερη από την 
ημερομηνία του Αιτήματος Χρηματοδότησης. Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει το ΕΤΧΣ αμέσως αν, μεταξύ της 
ημερομηνίας γνωμοδότησης και της Ημερομηνίας Εκταμίευσης, επέλθει οποιοδήποτε 
γεγονός που θα καθιστούσε ανακριβή οποιαδήποτε δήλωση που εμπεριέχεται στη 
γνωμοδότηση,

(ii)               πιστοποιητικού συμμόρφωσης το οποίο είναι ικανοποιητικό κατά την 
κρίση του και θα δοθεί από τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο 
Οικονομικών του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους στη μορφή που προσδιορίζεται 
στο Παράρτημα 6 και παραμένει ορθό και ακριβές όπως κατά την Ημερομηνία 
Εκταμίευσης. Η εν λόγω γνωμοδότηση πρέπει να φέρει ημερομηνία όχι 
μεταγενέστερη από την ημερομηνία του Αιτήματος Χρηματοδότησης. Το 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει το ΕΤΧΣ 
αμέσως αν, μεταξύ της ημερομηνίας που φέρει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης και 
της Ημερομηνίας Εκταμίευσης, επέλθει οποιοδήποτε γεγονός που θα καθιστούσε 
ανακριβή οποιαδήποτε δήλωση που εμπεριέχεται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης,

(iii)             γνωμοδοτήσεων από την Cleary Gottlieb Steen &amp; Hamilton και/ή τις 
συνεργαζόμενες δικηγορικές εταιρείες αναφορικά με τη συμμόρφωση της Ελλάδας με 
τους εφαρμοστέους στα ομόλογα και στα δάνεια όρους και προϋποθέσεις.

(β)        τη λήψη από το ΕΤΧΣ ενός επίσημου εγγράφου του Υπουργού Οικονομικών 
του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους, το οποίο καταδεικνύει τα πρόσωπα που 
νομιμοποιούνται να υπογράψουν την Αίτηση Χρηματοδότησης (και ως εκ τούτου 
εγκύρως δεσμεύουν το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος) και περιέχει δείγματα 
υπογραφών αυτών των προσώπων,

(γ)        την υπογραφή του Μνημονίου PSI και τη συμμόρφωση του Επωφελούμενου 
Κράτους Μέλους με τους όρους του Μνημονίου Συνεννόησης,

(δ)        τη λήψη από το ΕΤΧΣ ειδοποίησης από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ως 
προς την έναρξη εφαρμογής της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης 
Υποχρεώσεων, η οποία αποτυπώνει (i) το συνολικό αρχικό κεφάλαιο των μη 



αποπληρωμένων δανειακών υποχρεώσεων της Ελλάδας που συνιστούν το 
αντικείμενο της προσφοράς και (ii) τις επιμέρους σειρές δανειακών υποχρεώσεων της 
Ελλάδος και τα αντίστοιχα ποσά που συνιστούν το αντικείμενο της προσφοράς,

(ε)        τη λήψη από το ΕΤΧΣ ειδοποίησης από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος 
σχετικά με το Ποσοστό Αποδοχής, η οποία αποτυπώνει (i) το συνολικό αρχικό 
κεφάλαιο του μη αποπληρωμένου χρέους σε σχέση με το οποίο λαμβάνονται οι 
αποδοχές και/ή δεσμεύονται από τους όρους της Εθελοντικής Συναλλαγής 
Διαχείρισης Υποχρεώσεων και (ii) την αποδοχή και τα αντίστοιχα ποσά κάθε 
μεμονωμένης σειράς δανειακών υποχρεώσεων της Ελλάδος που αποτέλεσε 
αντικείμενο της Προσφοράς,

(στ)      τη λήψη από το ΕΤΧΣ από τον διαχειριστή ολοκλήρωσης, που είναι 
υπεύθυνος για τον υπολογισμό του Ποσοστού Αποδοχής πληροφοριών επί της 
αποδοχής και των αντίστοιχων ποσών κάθε μεμονωμένης σειράς δανειακών 
υποχρεώσεων της Ελλάδος που αποτέλεσε αντικείμενο της Προσφοράς, 

(ζ)        το Ποσοστό Αποδοχής να έχει ανέλθει στο ελάχιστο όριο που προσδιορίζεται 
στα έγγραφα της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων ή σε τέτοιο 
υψηλότερο ποσοστό (αν υπάρχει) που απαιτείται από το Μνημόνιο, να έχουν 
πληρωθεί στο σύνολο τους οι προϋποθέσεις της Εθελοντικής Συναλλαγής 
Διαχείρισης Υποχρεώσεων, πέραν της παράδοσης του Μέρους των Τίτλων της 
Ευρωζώνης σύμφωνα με την Αίτηση Χρηματοδότησης, και να έχουν εκδοθεί τα Νέα 
Ελληνικά Ομόλογα, τα οποία απαιτούνται για τη χρηματοδότηση του υπόλοιπου 
μέρους του ανταλλάγματος της Προσφοράς που πρέπει να παραδοθεί την αντίστοιχη 
Ημερομηνία Εκταμίευσης.

(η)        το ΕΤΧΣ και η Ομάδα Εργασίας του Eurogroup (κατά διακριτική ευχέρεια) 
να έχουν εγκρίνει τις εκταμιεύσεις σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση σε συνδυασμό 
με την Εθελοντική Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων, αφού έχουν λάβει υπόψη 
τους όλους τους σχετικούς παράγοντες και έχουν ελέγξει την έκθεση επί του 
ποσοστού αποδοχής της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων (με 
ακριβείς λεπτομέρειες σχετικά με τα ISINs, τις ημερομηνίες λήξης και τα ποσά των 
ομολόγων ως προς τα οποία υπήρξε αποδοχή) και έχουν λάβει χώρα όλες οι 
προηγούμενες ενέργειες που προβλέπονται σύμφωνα με το Μνημόνιο και το ΕΤΧΣ 
έχει ικανοποιηθεί ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων της άντλησης κεφαλαίων 
σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση,

(θ)        το ΕΤΧΣ να έχει λάβει, κατά ή περί την Ημέρα Εκταμίευσης, τις καθαρές 
προσόδους των Χρηματοδοτικών Μέσων σε ποσό που να επαρκεί για τη 
χρηματοδότηση της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης,

(ι)         να μην έχει επέλθει ουσιώδης δυσμενής μεταβολή από την ημερομηνία 
σύναψης της παρούσας Σύμβασης, τέτοιας φύσεως που, κατά τη γνώμη του ΕΤΧΣ, 
μετά από διαβούλευση με το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος, θα ήταν πιθανό να θίξει 
ουσιωδώς την ικανότητα του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις πληρωμής του σύμφωνα με τη Σύμβαση, π.χ. να χρησιμοποιήσει την 
Χρηματοδοτική Ενίσχυση και να την αποπληρώσει, και

(κ)        κανένα γεγονός ή περίσταση να μην έχει ανακύψει ή να πρόκειται να 
ανακύψει, το οποίο, με τη σύναψη της παρούσας Σύμβασης ή μετά την εκταμίευση 
της παρούσας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης ή την υλοποίηση της 
Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων, και το οποίο θα έδινε στο 
ΕΤΧΣ το δικαίωμα να δηλώσει Γεγονός Καταγγελίας σύμφωνα με τον Όρο 8 ή 
γεγονός ή περίσταση που δεν έχει αποκατασταθεί προς ικανοποίηση του ΕΤΧΣ.



(4)               Αν οι όροι της Παραγράφου 3(3) ικανοποιηθούν (με την εξαίρεση της 
προϋπόθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο (κ) του Όρου 3(3) που πρέπει να 
πληρούται σε κάθε Ημέρα Εκταμίευσης), το ΕΤΧΣ, υπό την προϋπόθεση ότι η Ομάδα 
Εργασίας του Eurogroup θα αποδεχτεί την πρόταση του ΕΤΧΣ για τους λεπτομερείς 
όρους  της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, θα αποστείλει στο Επωφελούμενο Κράτος 
Μέλος μια Γνωστοποίηση Αποδοχής που θα ορίζει τους προσωρινούς όρους με τους 
οποίους το ΕΤΧΣ είναι διατεθειμένο να παράσχει τη σχετική Χρηματοδοτική 
Ενίσχυση στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος. Μετά την έγκριση της Γνωστοποίησης 
Αποδοχής από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος, το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος 
και το ΕΤΧΣ δεσμεύονται ανεκκλήτως από τους όρους της Γνωστοποίησης 
Αποδοχής, με την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση το ΕΤΧΣ θα είναι σε θέση να 
αντλήσει τα απαιτούμενα κεφάλαια από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και 
τραπεζικής χρηματοδότησης και ότι δεν θα έχει επέλθει Γεγονός Διατάραξης Αγοράς 
ή Γεγονός Καταγγελίας. Στην περίπτωση που το ΕΤΧΣ, συμμορφούμενο με τις 
εκάστοτε εφαρμοστέες Αρχές Χρηματοδότησης του ΕΤΧΣ, μπορεί να συγκεντρώσει 
κεφάλαια για τη σχετική Χρηματοδοτική Ενίσχυση, μόνον εκδίδοντας 
Χρηματοδοτικά Μέσα εκφρασμένα σε νόμισμα άλλο από το Ευρώ και συνάπτοντας 
σχετικές συμβάσεις αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου, το ΕΤΧΣ θα 
ενημερώσει το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ότι απαιτείται να συγκεντρώσει 
χρηματοδότηση επί τη βάσει αυτή. Οποιαδήποτε επιπλέον έξοδα στα οποία προέβη το 
ΕΤΧΣ σε σχέση με συμφωνίες αντιστάθμισης κινδύνου θα επιβαρύνουν το 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος.

(5)               (α)        Αν δεν ληφθεί έγκριση εντός μίας Εργάσιμης Ημέρας της επίδοσης της 
Γνωστοποίησης Αποδοχής, η δήλωση ακυρώνεται και δεν παράγει περαιτέρω 
αποτελέσματα και το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα υποχρεούται να υποβάλει μία 
νέα Αίτηση Χρηματοδότησης για τη σχετική Χρηματοδοτική Ενίσχυση. Μετά την 
επίδοση της Γνωστοποίησης Αποδοχής και τη λήψη της έγκρισης του 
Επωφελούμενου Κράτους Μέλους σχετικά με τους όρους που καθορίζονται σε αυτήν, 
το ΕΤΧΣ, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, θα εκκινήσει την έκδοση Χρεωστικών 
Τίτλων ΕΤΧΣ, ώστε να επιτραπεί η παροχή χρηματοδότησης της σχετικής 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης σε σχέση με την Αίτηση Χρηματοδότησης.

(β)        Αν το ΕΤΧΣ, εξαιτίας των επικρατουσών συνθηκών της αγοράς κατά το 
χρόνο που καταρτίζει ή πρόκειται να καταρτίζει τα Χρηματοδοτικά Μέσα για τη 
χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης 
(συμπεριλαμβανομένων των Χρηματοδοτικών Μέσων που χρηματοδοτούν ή 
αναχρηματοδοτούν τους Χρεωστικούς Τίτλους ΕΤΧΣ ή Χρηματοδοτικά Μέσα που 
χρηματοδοτούν ή αναχρηματοδοτούν όλη ή μέρος της σχετικής Χρηματοδοτικής 
Ενίσχυσης) δεν δύναται να αντλήσει χρηματοδότηση, τότε το ΕΤΧΣ δεν θα 
υποχρεούται σε περαιτέρω εκταμιεύσεις Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης αναφορικά με 
την εν λόγω Διευκόλυνση.

(γ)        Το ΕΤΧΣ θα διαβουλεύεται με το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος το αργότερο 
εντός πέντε (5) ημερολογιακών εβδομάδων πριν από την προγραμματισμένη λήξη 
τμήματος ενός Χρηματοδοτικού Μέσου, το οποίο προορίζεται να ανανεωθεί ή να 
αναχρηματοδοτηθεί με σκοπό να προσδιοριστεί αν το ΕΤΧΣ μπορεί να αντλήσει 
χρηματοδότηση για την αναχρηματοδότηση τέτοιου τμήματος του Χρηματοδοτικού 
Μέσου ή αν έχει επέλθει Γεγονός Διατάραξης Αγοράς.

(δ)        Αν το ΕΤΧΣ επιβεβαιώσει γραπτώς στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ότι 
έχει επέλθει Γεγονός Διατάραξης Αγοράς, τότε το ΕΤΧΣ δεν υποχρεούται να 
πραγματοποιήσει περαιτέρω εκταμιεύσεις Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης στο 



Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ή να ανανεώσει ή να αναχρηματοδοτήσει τη σχετική 
Χρηματοδοτική Ενίσχυση μέχρι το ΕΤΧΣ να επιβεβαιώσει γραπτώς στο 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ότι τα γεγονότα ή οι καταστάσεις που προκάλεσαν την 
Διαταραχή των Χρηματοπιστωτικών Αγορών έχουν λήξει.

(ε)        Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος στο παρόν ρητώς εξουσιοδοτεί το ΕΤΧΣ 
να προχωρήσει σε Ενδιάμεση(ες) Χρηματοδότηση(εις) στην περίπτωση που το ΕΤΧΣ 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι, λόγω των επικρατουσών συνθηκών της αγοράς κατά 
το χρόνο νέας έκδοσης ή έρευνας για συμμετοχή σε Χρηματοδοτικά Μέσα, για 
χρηματοδότηση Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, η οποία είναι το αντικείμενο μιας 
Αίτησης Χρηματοδότησης ή για αναχρηματοδότηση τέτοιων Χρηματοδοτικών 
Μέσων στη λήξη τους, θα είναι δυνατό να χρηματοδοτήσει τέτοια Χρηματοδοτική 
Ενίσχυση μερικώς ή καθ’ ολοκληρία μέσω μιας ή περισσοτέρων Μεσοπρόθεσμων 
Χρηματοδοτήσεων. Οι οικονομικοί όροι, οι οποίοι εφαρμόζονται σε Χρηματοδοτικά 
Μέσα που εκδόθηκαν σύμφωνα με ενδιάμεσες χρηματοδοτήσεις θα προσδιοριστούν 
σε μία Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης που θα αποσταλεί στο Επωφελούμενο Κράτος 
Μέλος κατά την ημερομηνία έκδοσης ή προσχώρησης σε κάθε Ενδιάμεση 
Χρηματοδότηση. Η Ενδιάμεση Χρηματοδότηση, όπου είναι δυνατό, θα 
αναχρηματοδοτηθεί από μία ή περισσότερες Οριστικές Χρηματοδοτήσεις, και σε 
εκείνη την ημερομηνία οι οικονομικοί όροι που εφαρμόζονται σε Χρηματοδοτικά 
Μέσα που εκδόθηκαν σύμφωνα με τη σχετική Οριστική Χρηματοδότηση θα 
επιβεβαιωθούν σε Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης που θα αποσταλεί στο 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος. Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα βαρύνεται με 
όλα τα έξοδα που προκύπτουν για το ΕΤΧΣ σχετικά με την(ις) Ενδιάμεση(ες) 
Χρηματοδότηση(εις) και τυχόν Οριστική Χρηματοδότηση (περιλαμβανομένων σε 
όλες τις περιπτώσεις τυχόν εξόδων χρηματοδότησης, περιθώριο, αρνητική 
διακράτηση, ζημίες, έξοδα, κόστη αντιστάθμισης κινδύνου ή άλλα τέλη και δαπάνες).

(6)               Μετά την επίδοση της Γνωστοποίησης Αποδοχής και την παραλαβή της 
γραπτής έγκρισης του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους των όρων που ορίζονται σε 
αυτή, με επιφύλαξη της Παραγράφου 3(5) (ανωτέρω), το ΕΤΧΣ θα καθορίζει μία 
οριστική τιμολόγηση για κάθε Χρηματοδοτική Ενίσχυση υπό το πρίσμα των όρων, 
σύμφωνα με τους οποίους τιμολογούνται τα Χρηματοδοτικά Μέσα που εκδόθηκαν ή 
στα οποία έγινε προσχώρηση με σκοπό τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση 
τέτοιας Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης και το ΕΤΧΣ θα χορηγήσει στο Επωφελούμενο 
Κράτος Μέλος μια Δήλωση Επιβεβαίωσης που καθορίζει τους οικονομικούς όρους 
των Χρηματοδοτικών Μέσων που χρηματοδοτούν τη σχετική Χρηματοδοτική 
Ενίσχυση κατά την Ημερομηνία Εκταμίευσης και προσηκόντως, εντός μίας (1) 
Εργάσιμης Ημέρας από την έκδοση τυχόν Χρηματοδοτικών Μέσων που 
χρηματοδοτούν ή αναχρηματοδοτούν την Χρηματοδοτική Ενίσχυση. Το 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα θεωρηθεί ότι έχει αποδεχτεί εκ των προτέρων τους 
όρους της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που καθορίζονται στην Γνωστοποίηση 
Επιβεβαίωσης. Προς αποφυγή αμφιβολίας, το ΕΤΧΣ δεν υποχρεούται να διάκειται 
ευμενώς σε οποιοδήποτε αίτημα του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους οποτεδήποτε 
για την τροποποίηση ή αναδιάρθρωση των οικονομικών όρων οποιασδήποτε 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης.

(7)               Σε κάθε Ημερομηνία Εκταμίευσης, το ΕΤΧΣ θα διαθέσει τη 
Χρηματοδοτική Ενίσχυση στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος παραδίδοντας 
Χρεωστικούς Τίτλους ΕΤΧΣ σε συνολικό αρχικό κεφάλαιο, το οποίο (μετά από 
οποιαδήποτε αναπροσαρμογή στρογγυλοποίησης) είναι ίσο με το Ποσό 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης στο λογαριασμό τίτλων του Επωφελούμενου Κράτους 
Μέλους που διατηρείται στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, οι λεπτομέρειες του οποίου 
θα κοινοποιηθούν εγγράφως από την Ελλάδα ή την Τράπεζα της Ελλάδος στο ΕΤΧΣ 



(με αντίγραφο απευθυνόμενο στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος) τουλάχιστον δύο 
(2) Εργάσιμες Ημέρες πριν την Ημερομηνίας Εκταμίευσης. Τα Δαπανες Έκδοσης θα 
καταβληθούν από το ΕΤΧΣ μέσω ποσών που έχουν κρατηθεί, στο μέτρο του 
δυνατού, για το σκοπό αυτό ή που έχουν τιμολογηθεί ξεχωριστά. Τυχόν πρόσθετα 
κόστη θα μπορούν να καλυφθούν σύμφωνα με τον Όρο 5(5).

(8)               Προς αποφυγή αμφιβολιών, το Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που θα 
χορηγηθεί στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος σύμφωνα με την Γνωστοποίηση 
Αποδοχής δεν θα υπόκειται σε οιαδήποτε μείωση κατά τα προβλεπόμενα υπό (i) τον 
ορισμό της Προμήθειας Διαχείρισης, (ii) τον Όρο 3(7) σε σχέση με Δαπανες Έκδοσης 
ή (iii) τον Όρο 5(6) σχετικά  την Αρνητική Διακράτηση.

(9)               Η εκταμίευση οποιασδήποτε Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, σε καμία 
περίπτωση, δεν δεσμεύει τα Μέρη να προχωρήσουν στην παροχή και αποδοχή 
οποιασδήποτε περαιτέρω Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης είτε σύμφωνα με την παρούσα 
Σύμβαση, είτε με οποιαδήποτε άλλη Σύμβαση μεταξύ των Μερών.

(10)           Το δικαίωμα του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους να ζητήσει 
Χρηματοδοτική Ενίσχυση υπό την παρούσα Σύμβαση λήγει στο τέλος της 
εφαρμοστέας επί της σχετικής διευκόλυνσης Περιόδου Διαθεσιμότητας, κατόπιν της 
οποίας οποιοδήποτε μη εκταμιευθέν ποσό της Σύμβασης Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης θα θεωρείται αυτομάτως ακυρωθέν, όπως ορίζεται στην Παράγραφο 
2(3)(ε).

4.                                                      Δηλωσεις, Εγγυησεις Και Υποσχεσεις   

(1)               Δηλώσεις

Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος δηλώνει και εγγυάται στο ΕΤΧΣ κατά την 
ημερομηνία της παρούσας Σύμβασης και για κάθε Ημερομηνία Εκταμίευσης ότι:

(α)        οποιαδήποτε Χρηματοδοτική Ενίσχυση θα αποτελεί μη εξασφαλισμένη, 
άμεση,   ανεπιφύλακτη, μη υποτεταγμένη και γενική υποχρέωση του Επωφελούμενου 
Κράτους Μέλους,

(β)        η υλοποίηση, παράδοση και εκτέλεση της Σύμβασης, της Σύμβασης 
Συγχρηματοδότησης και του Μνημονίου Συνεννόησης (και των εξ αυτών 
προβλεπόμενων συναλλαγών) δεν θα: (i) παραβιάζουν οποιοδήποτε εφαρμοστέο 
νόμο, κανονισμό ή κανόνα καμίας αρμόδιας αρχής ή καμία σύμβαση ή συνθήκη 
δεσμευτική για αυτό ή για οποιαδήποτε αρχή αυτού, (ii) αποτελούν γεγονός 
καταγγελίας (με οποιονδήποτε περιγραφόμενο τρόπο) σύμφωνα με οποιοδήποτε από 
τα ζητήματα που αναγράφονται στην υποπαράγραφο (i), και (iii) οδηγούν στη 
δημιουργία εξασφάλισης ή δημιουργούν υποχρέωση χορήγησης εξασφάλισης ή 
μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων (μέσω εξασφαλιστικής σύμβασης ή 
συμφωνιών με παρόμοιο οικονομικό αποτέλεσμα) προς όφελος οποιουδήποτε άλλου 
προσώπου,

(γ)        καμία διαδικασία ενώπιον δικαστηρίων, διαιτησία ή διοικητικές διαδικασίες ή 
έρευνες από ή για λογαριασμό δικαστηρίου, διαιτητικού οργάνου ή αρχής που μπορεί 
να θίξουν την υλοποίηση ή εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, της Σύμβασης 
Συγχρηματοδότησης ή του Μνημονίου Συνεννόησης (ή των συναλλαγών που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτών) ή που, εάν παρερμηνευθούν, είναι εύλογο να 
έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητά συμμόρφωσης με τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση, τη Σύμβαση Συγχρηματοδότησης ή τις 
συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτών ή του Μνημονίου 
Συνεννόησης δεν έχει (στο μέτρο που γνωρίζει και πιστεύει (έχοντας 
πραγματοποιήσει ορθό και ενδελεχή έλεγχο)) ξεκινήσει ούτε επαπειλείται,
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(δ)        η γνωμοδότηση και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του Νομικού Συμβούλου 
του Κράτους στο Υπουργείο Οικονομικών του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους, η 
οποία έχει παρασχεθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Όρο 3(3)(α) είναι ακριβής και 
ορθή, και

(ε)        οι νόμοι της Ελλάδας δεν απαιτούν το ΕΤΧΣ να λειτουργεί νόμιμα ως 
πιστωτικό ίδρυμα ή να αποκτήσει οποιαδήποτε άδεια, συναίνεση, ή κανονιστική ή 
διοικητική εξουσιοδότηση, ως προϋπόθεση για την παροχή τέτοιας Χρηματοδοτικής 
Ενίσχυσης ή να είναι ικανό να επιβάλει την τήρηση των υποχρεώσεων του 
Επωφελούμενου Κράτους Μέλους αναφορικά με την Χρηματοδοτική Ενίσχυση, ή 
(ανάλογα με την περίπτωση) υφίσταται εξαίρεση από τέτοιες προϋποθέσεις σύμφωνα 
με τους νόμους της Ελλάδας, υπέρ του ΕΤΧΣ.  

(2)               Υποχρεώσεις

Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση, μέχρι την ολοσχερή 
αποπληρωμή του υπό την παρούσα Σύμβαση κεφαλαίου και την πλήρη καταβολή 
όλων των οφειλόμενων από την παρούσα Σύμβαση τόκων και επιπρόσθετων ποσών, 
αν υπάρχουν:

(α)        με την εξαίρεση των εμπράγματων βαρών, τα οποία απαριθμούνται στις 
υποπαραγράφους (1) έως (8) κατωτέρω:

(i)                 να μην ασφαλίζει με υποθήκη, ενέχυρο, ή οποιοδήποτε άλλο 
εμπράγματο βάρος επί των ιδίων περιουσιακών του στοιχείων ή εσόδων οποιοδήποτε 
παρόν ή μελλοντικό Σχετικό Χρέος και οποιαδήποτε εγγύηση ή αποζημίωση που 
δόθηκε σε σχέση με αυτό, εκτός αν η Χρηματοδοτική Ενίσχυση, συγχρόνως, 
συμμετέχει κατ’ ισομοιρία (pari passu) και κατ’ αναλογία σε τέτοια εξασφάλιση, και

(ii)               να μην χορηγήσει σε οποιονδήποτε άλλο πιστωτή ή κάτοχο του δημοσίου 
χρέους οποιαδήποτε προτεραιότητα έναντι του ΕΤΧΣ.

Η χορήγηση των ακόλουθων βαρών δεν θα συνιστά παραβίαση του παρόντος Όρου:

(1)               βάρη σε οποιαδήποτε περιουσία, τα οποία δόθηκαν προς εξασφάλιση της 
τιμής κτήσεως τέτοιας περιουσίας και κάθε ανανέωση ή επέκταση κάθε τέτοιου 
εμπράγματου βάρους που περιορίζεται στην αρχική περιουσία που καλύπτεται από 
αυτά και που εξασφαλίζει οποιαδήποτε ανανέωση ή επέκταση της αρχικώς 
εξασφαλισθείσας χρηματοδότησης, και

(2)               βάρη σε εμπορικά αγαθά που προκύπτουν στο πλαίσιο συνήθων 
εμπορικών συναλλαγών (και λήγουν το αργότερο μετά από ένα έτος) για τη 
χρηματοδότηση της εισαγωγής ή εξαγωγής τέτοιων αγαθών προς ή από τη χώρα του 
Επωφελούμενου Κράτους Μέλους, και

(3)               βάρη που εξασφαλίζουν ή προβλέπουν την καταβολή του Σχετικού 
Χρέους, τα οποία προέκυψαν αποκλειστικά προκειμένου να παρασχεθεί 
χρηματοδότηση για συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, με την προϋπόθεση ότι οι 
περιουσίες στις οποίες εφαρμόζονται τα εν λόγω βάρη συνιστούν το αντικείμενο 
τέτοιων επενδυτικών σχεδίων, ή αποτελούν έσοδα ή αξιώσεις που προκύπτουν από το 
σχέδιο, και

(4)               οποιαδήποτε υπάρχοντα κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας 
Σύμβασης βάρη, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοια βάρη περιορίζονται στις περιουσίες 
που επί του παρόντος επηρεάζονται από αυτή και περιουσίες που επηρεάζονται από 
τέτοια βάρη, σύμφωνα με συμβόλαια εν ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της 
παρούσας Σύμβασης (περιλαμβανομένης, σε περίπτωση αμφιβολίας της 
οριστικοποίησης τυχόν κυμαινόμενης χρέωσης που βρισκόταν ήδη σε ισχύ κατά την 
υπογραφή της παρούσας Σύμβασης) και δεδομένου περαιτέρω ότι τέτοια βάρη 



εξασφαλίζουν ή προβλέπουν την καταβολή εκείνων μόνο των υποχρεώσεων που είναι 
εξασφαλισμένες ή προβλεπόμενες κατά την ημερομηνία της παρούσας ή τυχόν 
αναχρηματοδότηση τέτοιων υποχρεώσεων, και

(5)               όλα τα υπόλοιπα θεσπισμένα βάρη και προνόμια που λειτουργούν 
αποκλειστικά δυνάμει νόμου και ευλόγως δεν μπορούν να παρακαμφθούν από το 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος, και

(6)               οποιοδήποτε βάρος που χορηγήθηκε ή για το οποίο δόθηκε συναίνεση 
στα πλαίσια μίας συναλλαγής τιτλοποίησης απαιτήσεων για την οποία έχει δοθεί 
προηγουμένως η συναίνεση από το ΕΤΧΣ, με την προϋπόθεση  ότι τέτοια συναλλαγή 
είναι  συνεπής με τους όρους της πολιτικής του Μνημονίου Συνεννόησης και 
λογίζεται στους εθνικούς λογαριασμούς σύμφωνα με τις αρχές του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Λογαριασμών (ESA 95) και την καθοδήγηση της Eurostat σχετικά με τις 
πράξεις τιτλοποίησης που διενεργούνται από κυβερνήσεις των Κρατών μελών, και

(7)               οποιοδήποτε βάρος ασφαλίζει τις υποχρεώσεις του Επωφελούμενου 
Κράτους Μέλους έναντι οποιουδήποτε κεντρικού αποθετηρίου αξιών, όπως τα 
Euroclear και Clearstream, το οποίο δόθηκε στο πλαίσιο συνήθους εμπορικής 
δραστηριότητας, και 

(8)               οποιοδήποτε βάρος ασφαλίζει χρέος μικρότερο από 3 εκατομμύρια ευρώ, 
με την προϋπόθεση ότι το μέγιστο σύνολο όλου του ασφαλισμένου με τέτοια βάρη 
χρέους δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως χρησιμοποιήθηκε στον παρόντα όρο, «χρηματοδότηση συγκεκριμένου 
επενδυτικού προγράμματος» σημαίνει οποιαδήποτε χρηματοδότηση της απόκτησης, 
κατασκευής ή ανάπτυξης οποιωνδήποτε περιουσιών στο πλαίσιο ενός προγράμματος, 
αν ο φορέας που παρέχει τέτοια χρηματοδότηση συμφωνεί ρητά να αντιμετωπίσει τις 
χρηματοδοτούμενες περιουσίες και τα έσοδα που θα δημιουργηθούν από τη 
λειτουργία, ή τις απώλειες και τη ζημία τους, ως την κύρια πηγή αποπληρωμής των 
προκαταβληθέντων ποσών.

(β)        να χρησιμοποιήσει το Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης της Χρηματοδοτικής 
Ενίσχυσης με συνέπεια προς την(ις) απόφαση(εις), όπως εκάστοτε ισχύουν και 
σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεννόησης, όπως έχει τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί 
κατά την ημέρα της σχετικής Αίτησης Χρηματοδότησης,

(γ)        να χρησιμοποιήσει τους Χρεωστικούς Τίτλους ΕΤΧΣ που θα λάβει με βάση 
τη Διευκόλυνση Τόκων Ομολόγων αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας Σύμβασης και του Μνημονίου και να μην εκποιήσει, μεταβιβάσει ή 
παράσχει εξασφάλιση επ’ αυτών ή προβεί σε άλλες συναλλαγές με τους εν λόγω 
τίτλους παρά μόνο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και του 
Μνημονίου.

(δ)        να λάβει και να διατηρήσει σε πλήρη ισχύ όλες τις άδειες που είναι 
απαραίτητες για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση 
και τη Σύμβαση Συγχρηματοδότησης,

(ε)        να συμμορφώνεται από κάθε άποψη με τους εφαρμοστέους νόμους που 
μπορεί να επηρεάζουν την ικανότητά του να εκτελέσει την παρούσα Σύμβαση και τη 
Σύμβαση Συγχρηματοδότησης,

(στ)      να καταβάλει όλες τις αμοιβές και δαπάνες, ειδικότερα τα έξοδα λύσης ή 
καταγγελίας ή έξοδα μεταφοράς που προέκυψαν στο πλαίσιο οποιουδήποτε 
Χρηματοδοτικού Μέσου ή σύμβασης αντιστάθμισης κινδύνου που το ΕΤΧΣ ανέλαβε 
υπό την παρούσα Σύμβαση μετά από Γνωστοποίηση Αποδοχής, ανεξαρτήτως αν η 
εκταμίευση της σχετικής Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης λάβει πράγματι χώρα.



(ζ)        Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος δεν μπορεί να τροποποιήσει μονομερώς ή 
από κοινού με τους Ομολογιούχους Πιστωτές (χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συναίνεση του ΕΤΧΣ) ή να παραιτηθεί των όρων των Εγγράφων των Ομολόγων αν η 
τροποποίηση ή η παραίτηση είναι, σε σχέση με το πρωτότυπο των Εγγράφων των 
Ομολόγων:

(i)                 τροποποίηση ή παραίτηση που μεταβάλλει οποιαδήποτε από τις Ημέρες 
Καταβολής, σύμφωνα με τα Νέα Ελληνικά Ομόλογα, ή

(ii)               τροποποίηση ή παραίτηση που καταλήγει στην υποχρέωση του 
Επωφελούμενου Κράτους Μέλους να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε καταβολή που 
θα είχε ως αποτέλεσμα, η Ημερομηνία Καταβολής στο συνολικό ποσοστό του 
αρχικού ονομαστικού κεφαλαίου των Νέων Ελληνικών Ομολόγων που έχει 
αποπληρωθεί, να υπερβεί το συνολικό ποσοστό αποπληρωμής του κεφαλαίου, όπως 
ορίζεται στον Κοινό Πίνακα Αποπληρωμής (όπως προσδιορίζεται στη Σύμβαση 
Συγχρηματοδότησης) σχετικά με τέτοια Ημερομηνία Καταβολής.

(iii)             Τροποποίηση ή παραίτηση που συνιστά αύξηση του εφαρμοστέου τόκου 
ή άλλων ποσών καταβλητέων στο πλαίσιο των Νέων Ελληνικών Ομολόγων, 
διαφορετική από την αύξηση ή προσθήκη που αναφέρεται στην αρχική μορφή των 
Εγγράφων των Ομολόγων, ή 

(iv)             Τροποποίηση ή παραίτηση που επιφέρει αύξηση στο ανεξόφλητο 
ονομαστικό κεφάλαιο των Νέων Ελληνικών Ομολόγων, και

(η) το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του 
ΕΤΧΣ, άμεσα είτε έμμεσα, μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, οποιουδήποτε 
συνδεδεμένου μέρους ή αντιπροσώπου ή εταιρείας ειδικού σκοπού δεν θα καταρτίσει 
ή συνομολογήσει συναλλαγές ή ρυθμίσεις που αφορούν την απόκτηση, αγορά ή 
ανταλλαγή Νέων Ελληνικών Ομολόγων σε τιμή είτε ίση είτε ανώτερη είτε κατώτερη 
της ονομαστικής αξίας, εκτός εάν η συναλλαγή ή η ρύθμιση για την απόκτηση, αγορά 
ή ανταλλαγή Νέων Ελληνικών Ομολόγων εξυπηρετεί σκοπούς βραχυπρόθεσμης 
επένδυσης υπό την έννοια του Όρου 6(2)(α). Εφόσον μια συναλλαγή ή προτεινόμενη 
συναλλαγή απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΕΤΧΣ σύμφωνα με τον 
παρόντα όρο το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος πρέπει να κοινοποιήσεις στο ΕΤΧΣ 
τις λεπτομέρειες της προτεινόμενης συναλλαγής σύμφωνα με τον Όρο 9(1)(η) 
προκειμένου να αιτηθεί την έγκριση το αργότερο δέκα εργάσιμων ημερών πριν από 
την ημέρα κατά την οποία το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος καταρτίσει ή προτείνει 
να καταρτιστεί μια νομικά δεσμευτική προσφορά, συμφωνία ή ρύθμιση σχετικά με 
την εν λόγω συναλλαγή.

(θ)        γενικότερα, να αποζημιώσει το ΕΤΧΣ σε πρώτη ζήτηση έναντι κάθε δαπάνης, 
αξίωσης, ζημίας, υποχρέωσης ή εξόδων (συμπεριλαμβανομένων νομικών αμοιβών, 
εξόδων διερεύνησης καθώς και κάθε φόρου προστιθέμενης αξίας ή ισοδύναμου 
βάρους) τα οποία επιβαρύνουν το ΕΤΧΣ λόγω (α) οποιασδήποτε αναληθούς, 
ανακριβούς ή παραπλανητικής πληροφορίας η οποία ελήφθη από το Επωφελούμενο 
Κράτος Μέλος σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, τη Σύμβαση 
Συγχρηματοδότησης, το Μνημόνιο Συνεννόησης, ή τις συναλλαγές που αναφέρονται 
σε αυτά, ή / και (β) οποιασδήποτε αγωγής, αξίωσης, απαίτησης, διαδικασίας, έρευνας, 
διαιτησίας ή απόφασης σε βάρος του ΕΤΧΣ (με βάση το χρηματιστηριακό δίκαιο, το 
δίκαιο δημοσίων προτάσεων ή άλλες διατάξεις) λόγω της κατάρτισης από το ΕΤΧΣ 
και εκπλήρωσης από αυτό της παρούσας Σύμβασης, της  Σύμβασης 
Συγχρηματοδότησης, ή των συναλλαγών που προβλέπονται σε αυτή ή στο Μνημόνιο, 
συμπεριλαμβανομένης της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων 
καθώς και κάθε δελτίου πρόσκλησης ή άλλου εγγράφου που θα εκδοθεί ή καταρτιστεί 
σε σχέση με τα ανωτέρω.



(ι)         να ορίσει τον Κοινό Εκπρόσωπο Πληρωμών κατόπιν προηγούμενης έγγραφης 
έγκρισης του ΕΤΧΣ και, κατόπιν έγγραφου αιτήματος του ΕΤΧΣ (το οποίο θα ενεργεί 
κατά τη διακριτική του ευχέρεια) το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα 
αντικαταστήσει τον Κοινό Εκπρόσωπο Πληρωμών με μια κεντρική τράπεζα που είναι 
μέλος του Ευρωσυστήματος, σύμφωνα με υπόδειξη του ΕΤΧΣ, προκειμένου να 
αναλάβει το ρόλο και τα καθήκοντα του πρώτου υπό τους ίδιους ουσιώδεις όρους και 
προϋποθέσεις ως αυτοί προβλέπονται στη Σύμβαση Συγχρηματοδότησης.  

5.                                                      Επιτοκιο, Εξοδα Και Δαπανες  

(1)               Σε σχέση με την Χρηματοδοτική Ενίσχυση, θα εφαρμόζεται επιτόκιο επί 
του Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης το οποίο θα ισούται με το Επιτόκιο κατά τη 
διάρκεια κάθε Περιόδου Εκτοκισμού. 

(2)               Σε κάθε Ημέρα Πληρωμής Τόκου το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα 
καταβάλλει σε διαθέσιμα κεφάλαια στον Κοινό Διαχειριστή Πληρωμών στο 
λογαριασμό που θα κοινοποιείται εγγράφως στο ΕΤΧΣ και στο Επωφελούμενο 
Κράτος Μέλος (ή σε κάθε άλλο πρόσωπο ή λογαριασμό που τα Μέρη ενδέχεται να 
συμφωνήσουν κάθε φορά για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης) ένα ποσό που 
θα αντιστοιχεί στον τόκο που θα οφείλεται κατά την Ημέρα Πληρωμής Τόκου και ο 
Κοινός Εντολοδόχος Πληρωμών θα καταβάλλει το εν λόγω ποσό στο λογαριασμό 
που θα του κοινοποιείται από το ΕΤΧΣ.

(3)               Ανεξάρτητα από όσα ορίζονται στον Όρο 8, εφόσον το Επωφελούμενο 
Κράτος Μέλος αποτύχει να καταβάλλει κάθε ληξιπρόθεσμο ποσό υπό την παρούσα 
Σύμβαση κατά την ημέρα λήξης του, το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα οφείλει να 
καταβάλει επιπλέον τόκο υπερημερίας επί του ανωτέρω ποσού (ή επί κάθε μη 
πληρωθέντος ποσού που οφείλεται κάθε φορά) στο ΕΤΧΣ από την ημέρα λήξης μέχρι 
την ημέρα πλήρους καταβολής, το οποίο θα υπολογίζεται σε σχέση με διαδοχικές 
περιόδους εκτοκισμού (κάθε μια από τις οποίες θα έχει διάρκεια, κατ’ επιλογή του 
ΕΤΧΣ, όπου η πρώτη τέτοια περίοδος θα ξεκινά την αντίστοιχη δήλη ημέρα και, 
εφόσον είναι εφικτό, θα έχει διάρκεια μιας εβδομάδας) με ετήσιο επιτόκιο επί του 
ανωτέρω ληξιπρόθεσμου ποσού ίσου με 200 μ.β. επί του υψηλότερου εκ των (α) του 
EURIBOR που θα ισχύει στην αντίστοιχη περίοδο επιλογής του ETXΣ και (β) το 
Επιτόκιο το οποίο θα οφειλόταν αν το ληξιπρόθεσμο ποσό θεωρούνταν, κατά την 
περίοδο της μη πληρωμής του, Χρηματοδοτική Ενίσχυση. Για όσο διάστημα διαρκεί 
η αδυναμία πληρωμής, το ανωτέρω επιτόκιο θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Όρου 5(3) κατά την τελευταία ημέρα της αντίστοιχης περιόδου 
εκτοκισμού και τυχόν μη καταβληθέντες τόκοι υπό τον παρόντα όρο που αφορούν 
προηγούμενες περιόδους εκτοκισμού θα προστίθενται στο τέλος της αντίστοιχης 
περιόδου εκτοκισμού. Ο τόκος υπερημερίας θα είναι άμεσα ληξιπρόθεσμος και 
πληρωτέος.  

(4)               Κατόπιν εύλογου αιτήματος του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους, το 
ΕΤΧΣ θα παρέχει λεπτομερή περιγραφή όλων των εξόδων που θα βαρύνουν το 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος, και συγκεκριμένα αμοιβές και άλλες δαπάνες, 
συμπεριλαμβανομένου του μέρους που αντιστοιχεί στο Επωφελούμενο Κράτος 
Μέλος.  

(5)               Η Αρνητική Διακράτηση, η Απώλεια Τόκου, τα Δαπανες Έκδοσης και 
όλες οι υπόλοιπες προμήθειες, δαπάνες και έξοδα που προκύπτουν από το ΕΤΧΣ σε 
σχέση με τους Χρεωστικούς Τίτλους ΕΤΧΣ, τις Διαδικασίες Προχρηματοδότησης, τις 
Ενδιάμεσες Χρηματοδοτήσεις ή Οριστικές Χρηματοδοτήσεις θα καταβάλλονται 
ταχέως από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος εντός πέντε (5) Εργασίμων Ημερών 
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αμέσως μετά την παραλαβή των τιμολογίων τα οποία το ΕΤΧΣ θα υποβάλλει 
περιοδικά (το αργότερο ανά τρίμηνο) και η εν λόγω πληρωμή θα γίνεται σε 
λογαριασμό που θα ορίζει ειδικά το ΕΤΧΣ.

(6)                 Το ΕΤΧΣ θα δικαιούται, όπου αυτό είναι εφικτό, να αφαιρεί την 
Αρνητική Διακράτηση μαζί με όλες τις προμήθειες, αμοιβές, έξοδα και δαπάνες που 
σχετίζονται με τις Διαδικασίες Προχρηματοδότησης κάθε φορά που υπολογίζει το 
ποσό που θα διατεθεί σε σχέση με το Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης. 

(7)               Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος αναλαμβάνει να πληρώσει στο ΕΤΧΣ 
κάθε πρόσθετο τόκο και όλα τα έξοδα και τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των 
νομικών αμοιβών τα οποία θα προκύπτουν και θα πληρώνονται υπέρ του ΕΤΧΣ λόγω 
παραβίασης κάθε υποχρέωσης υπό την παρούσα Σύμβαση από το Επωφελούμενο 
Κράτος Μέλος.

(8)               Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέσο αντιστάθμισης σε σχέση ένα Μέσο 
Χρηματοδότησης το οποίο χρηματοδοτεί οποιαδήποτε Χρηματοδοτική Ενίσχυση 
λήξει νωρίτερα για οποιοδήποτε λόγο (ακόμη και σε περίπτωση πρόωρης 
καταγγελίας από το ΕΤΧΣ σύμφωνα με τους όρους του εν λόγω μέσου 
αντιστάθμισης) το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα αποζημιώσει το ΕΤΧΣ για κάθε 
δαπάνη εξυπηρέτησης του σχετικού Μέσου Χρηματοδότησης λόγω μη αντιστάθμισης 
καθώς και για όλα τα έξοδα που προκύπτουν λόγω της πρόωρης λήξης (εφόσον οι εν 
λόγω δαπάνες δεν περιλαμβάνονται ήδη στο Κόστος Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ).

(9)               Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα βαρύνεται με όλα τα έξοδα, βάρη, 
και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων νομικών, συμβουλευτικών, τραπεζικών ή 
χρηματιστηριακών δαπανών που προκύπτουν σε σχέση με την προετοιμασία, 
υπογραφή, εφαρμογή και λήξη της παρούσας Σύμβασης ή κάθε άλλου σχετικού 
κειμένου, τροποποίησης, συμπληρώματος ή παραίτησης που αφορά στην παρούσα 
Σύμβαση ή άλλου σχετικού κειμένου συμπεριλαμβανομένων των εξόδων και 
δαπανών που καταβάλλονται στο ΕΤΧΣ σχετικά με την προετοιμασία και έκδοση των 
Χρηματοδοτικών Μέσων για τη χρηματοδότηση της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης υπό 
την παρούσα. Τα εν λόγω έξοδα και δαπάνες που θα βαρύνουν το Επωφελούμενο 
Κράτος Μέλος περιλαμβάνουν νομικά έξοδα (για τη λήψη νομικών γνωματεύσεων 
και τη σύνταξη κειμένων), έξοδα οίκων πιστοληπτικής διαβάθμισης, έξοδα εισαγωγής 
σε χρηματιστήριο, έξοδα μετακινήσεων (εφόσον υπάρχουν), προμήθειες που 
σχετίζονται με Χρηματοδοτικά Μέσα, αμοιβές παρόχων υπηρεσιών και οίκων 
εκκαθάρισης, φόρους, έξοδα καταχώρισης και δημοσίευσης 

(10)           Εφόσον επέλθουν οι περιστάσεις που περιγράφονται στον ορισμό της 
Αποτρεπτικής Πληρωμής, η εν λόγω πληρωμή θα οφείλεται και θα καταβάλλεται από 
το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος στο ΕΤΧΣ την τελευταία ημέρα του 
ημερολογιακού τριμήνου κατά το οποίο θα επιβάλλεται η Αποτρεπτική Πληρωμή. Η 
Αποτρεπτική Πληρωμή θα επιστρέφεται πλήρως από το ΕΤΧΣ, μαζί με 
δεδουλευμένους τόκους που προκύπτουν από την επένδυση της Αποτρεπτικής 
Πληρωμής, αμέσως μόλις αναβιώνει η εκταμίευση της χρηματοδοτικής ενίσχυσης 
στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος.

6.                                                      Αποπληρωμη, Προωρη Εξοφληση, Υποχρεωτικη Αποπληρωμη Και   
Ακυρωση  

(1)                                               (α)                        Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα πρέπει να αποπληρώσει το ονομαστικό   
κεφάλαιο κάθε Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης σύμφωνα με τα ποσά και στις 
Ημέρες Πληρωμής Κεφαλαίου που ορίζονται στον Πίνακα Αποπληρωμής.

(β)        Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα μεταφέρει το ποσό του οφειλόμενου 
κεφαλαίου στον Κοινό Διαχειριστή Πληρωμών στο λογαριασμό που θα υποδειχθεί 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3637785911047970892&postID=4544967850322525124
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3637785911047970892&postID=4544967850322525124
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3637785911047970892&postID=4544967850322525124
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3637785911047970892&postID=4544967850322525124
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3637785911047970892&postID=4544967850322525124


εγγράφως από το ΕΤΧΣ και το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος (ή με πληρωμή σε 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή λογαριασμό που μπορούν κατά καιρούς να 
συμφωνήσουν τα μέρη στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης) και ο Κοινός 
Εντολοδόχος Πληρωμών θα καταβάλλει το εν λόγω ποσό στο λογαριασμό που θα 
υποδειχθεί από το ΕΤΧΣ. 

(γ)        Οποιοδήποτε ποσό που θα αποπληρωθεί ή θα μεταφερθεί στο λογαριασμό 
που αναφέρεται στους όρους 6(1)(β) και 7(3) δεν μπορεί να διατεθεί εκ νέου μέσω 
δανείου.

(δ)        Προς αποφυγή αμφιβολιών, τα μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι οι 
υποχρεώσεις πληρωμής του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους έναντι του ΕΤΧΣ 
σχετικά με κεφάλαιο και τόκους θα αποσβένονται μόνο στο μέτρο που το ΕΤΧΣ 
πραγματικά λαμβάνει τα σχετικά ποσά από τον Κοινό Διαχειριστή Πληρωμών και ότι 
η πληρωμή από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος στον Κοινό Διαχειριστή 
Πληρωμών από μόνη της δεν αρκεί για να απαλλάξει το Επωφελούμενο Κράτος 
Μέλος από τις υποχρεώσεις πληρωμής κεφαλαίου και τόκων που οφείλονται στο 
ΕΤΧΣ.

(2)               Εφόσον χρηματοδότηση που έχει δοθεί σε Επωφελούμενο Κράτος Μέλος 
υπό τα Νέα Ελληνικά Ομόλογα  αποπληρωθεί πρόωρα ολικά η μερικά σε εθελοντική 
ή υποχρεωτική βάση, αναλογικό μέρος του Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης της 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που παρέχεται υπό την παρούσα θα καθίσταται άμεσα 
ληξιπρόθεσμο και καταβλητέο σε ποσό αναλογικό το οποίο θα καθορίζεται με βάση 
το μέρος που αντιπροσωπεύει το ποσό κεφαλαίου όσον αφορά στα Νέα Ελληνικά 
Ομόλογα που αποπληρώθηκε πρόωρα σε σχέση με το συνολικό οφειλόμενο ποσό 
κεφαλαίου σε σχέση με τα ανωτέρω Νέα Ελληνικά Ομόλογα πριν λάβει χώρα η 
πρόωρη αποπληρωμή. Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα αποζημιώνει το ΕΤΧΣ 
για όλα τα έξοδα, δαπάνες, αμοιβές, έξοδα αντιστάθμισης και Απώλεια Τόκων που 
προκύπτουν ή είναι πληρωτέα από το ΕΤΧΣ λόγω της πρόωρης αποπληρωμής σε 
σχέση με οποιαδήποτε Χρηματοδοτική Ενίσχυση βάσει του παρόντος όρου. Για την 
αποφυγή αμφιβολιών, η απόκτηση Νέων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου από το 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα υπόκειται στον παρόντα Όρο 6(2), εκτός αν (α) το 
συνολικό ποσό αυτής της απόκτησης δεν ξεπερνά ανά πάσα στιγμή το [1] δις ευρώ 
και οι αποκτήσεις από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος λαμβάνουν χώρα για 
σκοπούς βραχυπρόθεσμων επενδύσεων (για έξι μήνες ή λιγότερο) και όχι για τον 
σκοπό διακράτησης των Νέων Ελληνικών Ομολόγων μέχρι τη λήξη τους ή την 
αποπληρωμή τους ή (β) το ΕΤΧΣ έδωσε ρητή συναίνεση για αυτές τις συναλλαγές 
σύμφωνα με τον όρο 4(2)(ε).

(3)               Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος μπορεί να ακυρώσει, με προηγούμενη 
έγγραφη ειδοποίηση τουλάχιστον δέκα (10) Εργασίμων Ημερών, όλο ή οποιοδήποτε 
μέρος (με ελάχιστο ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ) του μη εκταμιευθέντος ποσού 
της Ενίσχυσης, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει γίνει Αίτηση Χρηματοδότησης για 
αυτό το ποσό.

(4)               Το ΕΤΧΣ μπορεί να ακυρώσει όλο ή οποιοδήποτε μέρος του μη 
εκταμιευθέντος ποσού του Συνολικού Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που θα 
είναι διαθέσιμο βάσει της παρούσας Σύμβασης εάν (i) το Μνημόνιο Συνεννόησης 
τροποποιηθεί κατά τρόπο που μειώνει το ποσό της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που 
είναι διαθέσιμο στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος, ή (ii) το Επωφελούμενο Κράτος 
Μέλος ενημερώσει για την πρόθεσή του να μην κάνει άλλες αναλήψεις βάσει της 
Διευκόλυνσης.

(5)               Το ΕΤΧΣ μπορεί επίσης να ακυρώσει όλο ή οποιοδήποτε μέρος του μη 
εκταμιευθέντος ποσού του Συνολικού Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, εάν το 



Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ακυρώσει την έκδοση των Νέων Ελληνικών 
Ομολόγων, εν όλω ή εν μέρει. Σε αυτή την περίπτωση η ακύρωση αυτής της 
Διευκόλυνσης θα είναι ανάλογη με το ποσοστό, που το ακυρωθέν ποσό 
αντιπροσωπεύει στο σύνολο των αρχικών ποσών της παρούσα Σύμβασης 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης και του σκοπούμενου όγκου για την έκδοση Νέων 
Ελληνικών Ομολόγων.

(6)               Εάν το ΕΤΧΣ βεβαιώσει εγγράφως στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος 
ότι έχει συμβεί Γεγονός Διατάραξης Αγοράς και ότι δεν μπορεί να 
αναχρηματοδοτήσει τα Μέσα Χρηματοδότησης που χρηματοδοτούν την 
Χρηματοδοτική Ενίσχυση που διατίθεται σύμφωνα με την παρούσα Διευκόλυνση 
στην λήξη τους τότε, το ΕΤΧΣ, βασιζόμενο σε μια εκτίμηση σε συνεννόηση με Μέλη 
της Τρόικα, της Επιτροπής και της ΕΚΤ της ταμειακής κατάστασης του 
Επωφελούμενο Κράτους Μέλους, θα αξιολογήσει την ικανότητα του Επωφελούμενο 
Κράτους Μέλους να αποπληρώσει το ποσό που πρόκειται να ανανεωθεί. Εφόσον το 
αποτέλεσμα της αξιολόγησης είναι ότι το ΕΤΧΣ διαθέτει επαρκείς ταμειακούς 
πόρους, τότε, εκτός εάν το ΕΤΧΣ κοινοποιήσει το αντίθετο, αντίστοιχο ποσό της 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης θα καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό κατά την 
ημερομηνία της λήξης των εν λόγω Μέσων Χρηματοδότησης. Αυτή η αποπληρωμή 
θα αποτελεί προκαθορισμένη αποπληρωμή και όχι εκούσια ή αναγκαστική 
προπληρωμή.

7.                                                      Καταβολες   

(1)               Όλες οι καταβολές που πρέπει να γίνουν από το Επωφελούμενο Κράτος 
Μέλος γίνουν σε Ευρώ και χωρίς συμψηφισμό ή προβολή ανταπαίτησης, ελεύθερες 
και απαλλαγμένες από, και χωρίς κρατήσεις για, φόρους, προμήθειες και άλλες 
χρεώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. 

(2)               Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος δηλώνει ότι όλες οι καταβολές και 
μεταφορές σύμφωνα υπό της παρούσας Σύμβασης, καθώς και η ίδια η Σύμβαση, δεν 
υπόκεινται σε φόρο ή άλλου είδους δασμό στη χώρα του Επωφελούμενο Κράτους 
Μέλους και δεν θα υπόκεινται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. Εάν παρόλα 
αυτά, το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ή η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεωθούν με 
νόμο να προβούν σε τέτοιου είδους κρατήσεις, το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα 
καταβάλλει τα απαιτούμενα υπερβάλλοντα ποσά προκειμένου μετά τις απαιτούμενες 
από το νόμο μειώσεις, το ΕΤΧΣ να λαμβάνει στο ακέραιο τα ποσά που προβλέπονται 
στην παρούσα Σύμβαση.

(3)               Όλες οι καταβολές τόκου ή κεφαλαίου από το Επωφελούμενο Κράτος 
Μέλος θα πρέπει να γίνουν μέσω μηνύματος SWIFT [●] σε TARGET2 τη σχετική 
ημέρα πληρωμής πριν από τις 11 π.μ. ώρα Φρανκφούρτης [στους TARGET2 
συμμετέχοντες SWIFT-BIC: [●], υπέρ του λογαριασμού του Κοινού Εντολοδόχου 
Πληρωμών (ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή λογαριασμό συμφωνηθεί μεταξύ των 
Μερών για τους σκοπούς αυτής της Σύμβασης). Οι καταβολές αυτές θα απαλλάσσουν 
το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος από τις υποχρεώσεις του έναντι του ΕΤΧΣ μόνο 
στην περίπτωση  και κατά το μέτρο που, το ΕΤΧΣ  λάβει μια αντίστοιχη καταβολή 
από τον Κοινό Εκπρόσωπο Πληρωμών σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης 
Συγχρηματοδότησης. Όλες οι άλλες ληξιπρόθεσμες, σύμφωνα με τη παρούσα 
Σύμβαση καταβολές του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους προς το ΕΤΧΣ θα πρέπει 
να γίνονται στο λογαριασμό που έχει ορισθεί από το ΕΤΧΣ για το σκοπό αυτό.

(4)               [Το ΕΤΧΣ/η ΕΚΤ] θα ενημερώσει το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος, την 
Τράπεζα της Ελλάδος και Κοινό Εκπρόσωπο Πληρωμών τουλάχιστον (30) 
ημερολογιακές ημέρες πριν από την κάθε Ημέρα Καταβολής Τόκων και Ημέρα 
Καταβολής Κεφαλαίου  για το ποσό κεφαλαίου και τόκων πληρωτέων εκείνη την 
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ημέρα και τις λεπτομέρειες (Επιτόκιο, Περίοδος Εκτοκισμού) επί τη βάσει των 
οποίων έχει υπολογιστεί ο τόκος.

(5)               Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα στείλει στο ΕΤΧΣ, στην ΕΚΤ και 
στο Κοινό Εκπρόσωπο Πληρωμών αντίγραφο των εντολών καταβολής που 
στάλθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος τουλάχιστον (2) Εργάσιμες Ημέρες πριν από 
κάθε Ημερομηνία Καταβολής Τόκων και Ημερομηνία Καταβολής Κεφαλαίου. Όλες 
οι υπόλοιπες καταβολές που είναι πληρωτέες από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος 
στο ΕΤΧΣ σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων Εξόδων 
Έκδοσης, Απώλειας Τόκου, Αρνητική Διακράτηση ή άλλες αμοιβές, έξοδα και 
δαπάνες ή προμήθειες πληρωτέες στο ΕΤΧΣ, θα καταβάλλονται μέσω μηνύματος 
SWIFT στο Target 2 πριν από τις 11:00 π.μ. ώρα Φρανκφούρτης κατά τη σχετική 
μέρα πληρωμής στο λογαριασμό του ΕΤΧΣ που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό.

(6)               Εάν το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος καταβάλλει κάποιο ποσό σχετικά 
με την Χρηματοδοτική Ενίσχυση το οποίο υπολείπεται του συνολικού ποσού που 
είναι οφειλόμενο και πληρωτέο σύμφωνα με αυτή τη Σύμβαση, το Επωφελούμενο 
Κράτος Μέλος παραιτείται κάθε δικαιώματος να οικειοποιηθεί της διαφοράς μεταξύ 
του ποσού που κατέβαλλε σε σχέση με το ποσό που ήταν πληρωτέο.

Το ποσό που καταβάλλεται αναφορικά με μια τέτοια Χρηματοδοτική Ενίσχυση θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται για την ικανοποίηση των ληξιπρόθεσμων πληρωμών της 
Χρηματοδοτική Ενίσχυσης κατά την ακόλουθη σειρά:

(α)        πρώτον για κάθε αμοιβή, έξοδα και αποζημιώσεις,

(β)        δεύτερον για τόκους υπερημερίας όπως καθορίζονται στον Όρο 5(3),

(γ)        τρίτον για τόκους, και

(δ)        τέταρτον για κεφάλαιο

δεδομένου ότι αυτά τα ποσά είναι πληρωτέα ή ληξιπρόθεσμα εκείνη την ημέρα.

(7)               Κάθε υπολογισμός και καθορισμός από το ΕΤΧΣ σύμφωνα με την 
παρούσα Σύμβαση:

(α)        θα πρέπει να γίνεται κατά έναν εμπορικά λογικό τρόπο, και

(β)        θα είναι, ελλείψει πρόδηλου σφάλματος, δεσμευτικός για το ΕΤΧΣ και το 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος.

8.                                                      Γεγονοτα Καταγγελιας  

(1)               Το ΕΤΧΣ μπορεί, με γραπτή ενημέρωση του Επωφελούμενου Κράτους 
Μέλους, να ακυρώσει το Πρόγραμμα και/ή να κηρύξει το συνολικό ποσό κεφαλαίου 
κάθε Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους, 
ληξιπρόθεσμο και απαιτητό εάν:

(α)        το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ή η Τράπεζα της Ελλάδος δεν καταβάλλει 
οποιοδήποτε ποσό κεφαλαίου ή τόκων σε σχέση με οποιαδήποτε Χρηματοδοτική 
Ενίσχυση ή οποιοδήποτε άλλο ποσό πληρωτέο σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση 
κατά την ημερομηνία πληρωμής, στο σύνολό του ή μέρος αυτού, κατά τον τρόπο και 
στο νόμισμα που έχει συμφωνηθεί με την παρούσα Σύμβαση, ή

(β)        το ΕΤΧΣ στείλει στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος μια δήλωση καταγγελίας 
σε περίπτωση που το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ή η Τράπεζα της Ελλάδος 
αθετήσουν οποιαδήποτε υποχρέωσή τους από την παρούσα Σύμβαση ή από τη 
Σύμβαση Συγχρηματοδότησης  (συμπεριλαμβανομένης και της υποχρέωσης που 
διατυπώνεται στον Όρο 1(5) της παρούσας Σύμβασης να εφαρμοστεί κάθε 
Χρηματοδοτική Ενίσχυση σύμφωνα με τους όρους του Μνημονίου Συνεννόησης 
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παραλείποντας όμως τις υπόλοιπες υποχρεώσεις από το Μνημόνιο Συνεννόησης) 
εκτός των υποχρεώσεων που αναφέρονται στον όρο 8(1)(α) της παρούσας Σύμβασης, 
και αυτή η αθέτηση της υποχρέωσης εξακολουθεί για διάστημα μεγαλύτερο του ενός 
μήνα από την γραπτή περί τούτου ειδοποίηση, η οποία θα πρέπει να έχει δοθεί από το 
ΕΤΧΣ στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος, ή

(γ)        το ΕΤΧΣ στείλει στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος μια δήλωση καταγγελίας 
σε περίπτωση που οι υποχρεώσεις του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους ή της 
Τράπεζας της Ελλάδος υπό της παρούσας Σύμβασης ή κάθε υποχρέωση από τη 
Σύμβαση Συγχρηματοδότησης κηρυχθούν από δικαστήριο που έχει σχετική 
δικαιοδοσία ως μη δεσμευτικές ή μη εκτελεστές απέναντι στο Επωφελούμενο Κράτος 
Μέλος ή την Τράπεζα της Ελλάδος ή κηρυχθούν από το δικαστήριο που έχει σχετική 
δικαιοδοσίας ως παράνομες, ή

(δ)        το ΕΤΧΣ στείλει στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος μία δήλωση καταγγελίας 
στις περιπτώσεις που (i) έχει αποδειχθεί ότι αναφορικά με τη παρούσα Σύμβαση, τη 
Σύμβαση Συγχρηματοδότησης ή το Μνημόνιο Συνεννόησης, το Επωφελούμενο 
Κράτος Μέλος ή η Τράπεζα της Ελλάδος έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε πράξη 
απάτης ή διαφθοράς ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα ή οποιαδήποτε 
άλλη ενέργεια που είναι επιβλαβής για το ΕΤΧΣ ή (ii) οποιεσδήποτε δηλώσεις και 
εγγυήσεις εκ μέρους του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους υπό της παρούσας 
Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και υποσχέσεων και εγγυήσεων που δόθηκαν σε 
σχέση με την παρασχεθείσα νομική γνωμοδότηση και/ή τα πιστοποιητικά 
συμμόρφωσης που παρασχέθηκαν σύμφωνα με τον όρο 3(3)(α) της παρούσας 
Σύμβασης) είναι ανακριβείς, αναληθείς ή παραπλανητικές και οι οποίες κατά την 
άποψη του ΕΤΧΣ θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα του 
Επωφελούμενου Κράτους Μέλους να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του υπό της 
παρούσας Σύμβασης ή της Σύμβασης Συγχρηματοδότησης ή στα δικαιώματα του 
ΕΤΧΣ υπό της παρούσας Σύμβασης ή της Σύμβασης Συγχρηματοδότησης, ή

(ε)        το ΕΤΧΣ στέλνει στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος μία δήλωση καταγγελίας 
στις περιπτώσεις που προηγούμενη συμφωνία για την παροχή δανείου ή 
οποιασδήποτε άλλης Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης μεταξύ του Επωφελούμενου 
Κράτους Μέλους, της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΕΤΧΣ ή οποιουδήποτε 
οργανισμού ή οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτήτως ποσού, έχει 
καταγγελθεί, ή υπάρχει αθέτηση της υποχρέωσης οποιουδήποτε είδους πληρωμής 
απέναντι στο ΕΤΧΣ ή οποιοδήποτε οργανισμό ή όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ή την Τράπεζα της Ελλάδος, και αυτή η 
αθέτηση της υποχρέωσης πληρωμής οδηγεί σε καταγγελία, ή

(στ)      το ΕΤΧΣ στείλει στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος μία δήλωση καταγγελίας 
στις περιπτώσεις που η Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης αποτελεί 
αντικείμενο δηλώσεως καταγγελίας, ή

(ζ)        το ΕΤΧΣ στείλει στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος μία δήλωση καταγγελίας 
στις περιπτώσεις που υπάρχει αθέτηση υποχρέωσης πληρωμής σε σχέση με 
οποιαδήποτε σειρά Νέων Ελληνικών Ομολόγων ή οποιαδήποτε σειρά Νέων 
Ελληνικών Ομολόγων αποτελεί αντικείμενο δηλώσεως καταγγελίας, ή ειδοποίησης 
πρόωρης εξόφλησης, ή

(η)        το ΕΤΧΣ στείλει στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος μία δήλωση καταγγελίας 
στις περιπτώσεις που το Σχετικό Χρέος του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους, το 
οποίο κατά συνολικό κεφάλαιο ξεπερνά το ποσό των 250 εκατομμυρίων ευρώ, είναι 
αντικείμενο καταγγελίας όπως αυτή ορίζεται στο μέσο που διέπει ή αποδεικνύει αυτό 
το χρέος πληρωμών, και ως αποτέλεσμα μιας τέτοιας δήλωσης καταγγελίας επέλθει 



πρόωρη λήξη του εν λόγω χρέους πληρωμών ή ένα de facto moratorium όσον αφορά 
στις καταβολές, ή

(θ)        το ΕΤΧΣ στείλει στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος μία δήλωση καταγγελίας 
στις περιπτώσεις που το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος δεν κάνει έγκαιρες 
επαναγορές από το ΔΝΤ των εκκρεμών αγορών σύμφωνα με το εφαρμοστέο 
πρόγραμμα υποχρεώσεων επαναγοράς ή έχει ληξιπρόθεσμες χρεώσεις σε εκκρεμείς 
αγορές και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΝΤ έχει ειδοποιήσει το Εκτελεστικό 
Συμβούλιο του ΔΝΤ ότι αυτές οι επαναγορές ή η πληρωμή των χρεώσεων έχει 
καταστεί ληξιπρόθεσμες, ή

(ι)         το ΕΤΧΣ στείλει στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος μία δήλωση καταγγελίας 
στις περιπτώσεις που οποιαδήποτε δανειακή σύμβαση ή σύμβαση για την παροχή 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης μεταξύ του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους και 
οποιουδήποτε Ευρωπαϊκού οργανισμού ή οργάνου, του ΔΝΤ ή ενός άλλου Παρόχου 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, ανεξαρτήτως ποσού, είναι αντικείμενο δήλωσης 
καταγγελίας, ή

(κ)        το ΕΤΧΣ στείλει στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος μία δήλωση καταγγελίας 
στις περιπτώσεις που το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος δεν πληρώσει σημαντικό 
μέρος του Σχετικού Χρέους του όταν καταστεί πληρωτέο ή κηρύξει ή επιβάλλει 
παύση πληρωμών του Σχετικού Χρέους ή Σχετικού Χρέους που αναλαμβάνει ή που 
εγγυάται γι’ αυτό, με την προϋπόθεση ότι, για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, 
η Εθελοντική Συναλλαγή Διαχείρισης Χρέους δεν θα συνεπάγεται καταγγελία υπό 
την έννοια του παρόντος άρθρου.

(2)               Το ΕΤΧΣ έχει τη δυνατότητα, χωρίς όμως να υποχρεούται, να ασκήσει 
όλα τα δικαιώματά του από τον Όρο αυτό, καθώς επίσης έχει τη δυνατότητα να 
ασκήσει μέρος αυτών χωρίς να παραβλάπτεται η μελλοντική άσκησή των εν λόγω 
δικαιωμάτων.

(3)               Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα καλύψει όλες τις δαπάνες, τα 
έξοδα, τις αμοιβές και την πραγματοποιηθείσα Απώλεια Τόκων που είναι πληρωτέα 
από το ΕΤΧΣ ως συνέπεια της πρόωρης αποπληρωμής της Χρηματοδοτικής 
Ενίσχυσης σύμφωνα με αυτό τον Όρο. Επιπλέον, το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος 
θα καταβάλει τόκο υπερημερίας, σύμφωνα με τον Όρο 5(3) ανωτέρω, το οποίο θα 
υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία το υπολειπόμενο ποσό κεφαλαίου 
σε σχέση με αυτήν την Χρηματοδοτική Ενίσχυση χαρακτηρίστηκε άμεσα 
ληξιπρόθεσμο και απαιτητό μέχρι την ημερομηνία της πραγματικής πλήρους 
καταβολής

9.                                                      Υποχρεωση Ενημερωσης   

(1)               Με ισχύ από την πρώτη Αίτηση Χρηματοδότησης, το Επωφελούμενο 
Κράτος Μέλος οφείλει να παράσχει στο ΕΤΧΣ:

(α)        όλα τα έγγραφα που αποστέλλονται από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος 
στους κατόχους Νέων Ελληνικών Ομολόγων ή στους πιστωτές γενικώς, την ίδια 
ακριβώς στιγμή που αποστέλλονται και πρέπει να παρέχει στο ΕΤΧΣ το συντομότερο 
δυνατό μετά την παραλαβή, όλα τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί γενικά στους 
πιστωτές άλλων προσώπων στα οποία προκύπτει χρέος το οποίο αποτελεί Γενικό 
Χρέος,

(β)        μια τακτική τρίμηνη έκθεση της προόδου που έχει γίνει στην εκπλήρωση των 
όρων του Μνημονίου Συνεννόησης,

(γ)        εγκαίρως, κάθε περαιτέρω πληροφορία που αφορά τη δημοσιονομική και 
οικονομική κατάσταση, την οποία μπορεί εύλογα να ζητήσει το ΕΤΧΣ,

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3637785911047970892&postID=4544967850322525124


(δ)        κάθε πληροφορία αναφορικά με κάθε γεγονός το οποίο μπορεί 
δικαιολογημένα να προκαλέσει Γεγονός Καταγγελίας (και τα βήματα που έχουν γίνει, 
εφόσον υπάρχουν, προκειμένου να θεραπευτεί αυτό),

(ε)        κάθε πληροφορία αναφορικά με κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να αποτελέσει 
μη πληρωμή ή κάποιο άλλο γεγονός καταγγελίας σύμφωνα με τα Νέα Ελληνικά 
Ομόλογα ή κάθε πρόταση να τροποποιήσει, να μεταρρυθμίσει ή να παραιτηθεί από 
τους όρους των Νέων Ελληνικών Ομολόγων,

(στ)      πληροφορίες όλων των πληρωτέων καταβολών και των καταβολών που 
έγιναν στους κατόχους των Νέων Ελληνικών Ομολόγων,

(ζ)        τη δήλωση ότι το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος δεν προτίθεται να δεχθεί 
περαιτέρω Χρηματοδοτική Ενίσχυση σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, όσο το 
δυνατόν συντομότερα προκύψει, και

(η)        εάν το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος προτείνει, άμεσα ή έμμεσα διαμέσου 
της Τράπεζας της Ελλάδος, οποιασδήποτε θυγατρικής ή αντιπροσώπου ή εταιρίας 
ειδικού σκοπού, τη σύναψη ή οργάνωση οποιασδήποτε συναλλαγής ή ρυθμίσεων για 
την απόκτηση, αγορά ή ανταλλαγή Νέων Ελληνικών Ομολόγων σε τιμή ίση με ή 
μεγαλύτερη ή μικρότερη της ονομαστικής αξίας, οφείλει  να παράσχει στο ΕΤΧΣ 
πληροφορίες σχετικά με την προτεινόμενη συναλλαγή συμπεριλαμβανομένου του 
προτεινόμενου ποσού, τις ληκτότητες, τον αντίκτυπο στον Πίνακα Αποπληρωμής, της 
ημερομηνίας αυτής της απόκτησης και το κατά πόσον τα Νέα Ελληνικά Ομόλογα θα 
αποτελέσουν βραχυπρόθεσμες επενδύσεις όπως προβλέπεται στον Όρο 6(2)(α), θα 
ακυρωθούν, θα κρατηθούν μέχρι την αποπληρωμή τους ή θα αποτελέσουν 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

(2)               Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως 
το ΕΤΧΣ στην περίπτωση που λάβει χώρα οποιοδήποτε γεγονός το οποίο θα 
καθιστούσε ανακριβή οποιαδήποτε δήλωση έχει γίνει στη νομική γνωμοδότηση του 
Επωφελούμενου Κράτους Μέλους όπως αναφέρεται στον όρο 3(3)(α) ανωτέρω.

10.                                          Υποχρεωσεις Αναφορικα Με Επιθεωρησεις, Προληψη Απατης Και   
Ελεγχους

(1)               Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα επιτρέπει στο ΕΤΧΣ να έχει το 
δικαίωμα να στείλει τους δικούς του (ή δικούς τους) πράκτορες ή δεόντως 
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους για να διεξάγουν τεχνικούς ή οικονομικούς 
ελέγχους ή επιθεωρήσεις τις οποίες θεωρεί απαραίτητες σε σχέση με τη διαχείριση 
της Σύμβαση Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης και της οποιασδήποτε Χρηματοδοτικής 
Ενίσχυσης θα παρασχεθεί κατωτέρω.

(2)               Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος άμεσα και/ή Τράπεζα της Ελλάδος θα 
παρέχουν σχετικές πληροφορίες και έγγραφα τα οποία μπορεί να ζητηθούν για το 
σκοπό των αξιολογήσεων, ελέγχων ή επιθεωρήσεων και θα λάβει όλα τα κατάλληλα 
μέτρα ώστε να εξυπηρετήσει την εργασία των προσώπων στους οποίους θα ανατεθεί 
ή διεξαγωγή τους. Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος και η Τράπεζα της Ελλάδος 
αναλαμβάνουν  να δώσουν στα πρόσωπα που αναφέρονται στον Όρο 10(1) πρόσβαση 
στις τοποθεσίες και εγκαταστάσεις όπου βρίσκονται οι σχετικές πληροφορίες και 
έγγραφα.

(3)               Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος και η Τράπεζα της Ελλάδος θα 
εξασφαλίσουν ότι πραγματοποιηθεί έρευνα και ικανοποιητική αντιμετώπιση των 
τυχόν ύποπτων και επιβεβαιωμένων υποθέσεων απάτης, δωροδοκίας ή κάθε άλλης 
παράνομης δραστηριότητας σε σχέση με τη διαχείριση της παρούσας συμφωνίας 
καθώς και κάθε οικονομική βοήθεια που παρέχεται παρακάτω. Όλες αυτές τις 
περιπτώσεις, καθώς και μέτρα σχετικά με αυτές που λαμβάνονται από τις αρμόδιες 
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εθνικές αρχές θα πρέπει να αναφερθούν στο ΕΤΧΣ και στην Επιτροπή χωρίς 
καθυστέρηση.

11.                                          Γνωστοποιησεις  

(1)               Όλες οι γνωστοποιήσεις σχετικά με την παρούσα Σύμβαση θα πρέπει 
εγκύρως να δίδονται γραπτά και να αποστέλλονται στις διευθύνσεις που αναφέρονται 
στο Παράρτημα 6. Κάθε Μέρος θα επικαιροποιεί τις διευθύνσεις και θα ενημερώνει 
το άλλο Μέρος σχετικά με κάθε επικαιροποίηση που λαμβάνει χώρα κατά καιρούς.

(2)               Όλες οι γνωστοποιήσεις θα πρέπει να γίνονται με συστημένο 
ταχυδρομείο. Σε περίπτωση κατεπείγοντος, θα μπορούν να αποστέλλονται μέσω 
τηλεομοιοτυπίας, μηνύματος SWIFT ή να παραδίδονται ιδιοχείρως στις ανωτέρω 
αναφερόμενες διευθύνσεις και να επιβεβαιώνονται αμελλητί με συστημένο 
ταχυδρομείο. Οι γνωστοποιήσεις θα θεωρούνται ότι λαμβάνονται εγκύρως κατά το 
χρόνο της πραγματικής λήψης της τηλεομοιοτυπίας, του μηνύματος SWIFT ή της 
επιστολής.

(3)               Όλα τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που θα πρέπει να 
παραδίδονται υπό την παρούσα θα πρέπει να είναι στην αγγλική γλώσσα.

(4)               Κάθε Μέρος της παρούσας Σύμβασης θα κοινοποιεί στα άλλα Μέρη τη 
λίστα και τα δείγματα υπογραφών των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα αν 
ενεργούν για λογαριασμό του υπό την παρούσα Σύμβαση, εγκαίρως μετά την 
υπογραφή της παρούσας. Αντίστοιχα κάθε Μέρος θα επικαιροποιεί την εν λόγω λίστα 
και θα ενημερώνει το άλλο Μέρος σχετικά με κάθε τροποποίηση που λαμβάνει χώρα 
κατά καιρούς.

12.                                          Λοιπες Διαταξεις  

(1)               Σε περίπτωση που μια ή περισσότερες διατάξεις της παρούσας πρόκειται 
να ή τελικώς κηρυχθούν μερικώς ή πλήρως άκυρες, παράνομες ή μη δεσμευτικές από 
οποιαδήποτε άποψη, αυτό δεν θα επηρεάζει ή περιορίζει με κανένα τρόπο την 
εγκυρότητα, νομιμότητα και δεσμευτικότητα των υπόλοιπων διατάξεων που 
περιέχονται στην παρούσα Σύμβαση. Διατάξεις που είναι πλήρως ή μερικώς άκυρες, 
παράνομες ή μη δεσμευτικές θα ερμηνεύονται και θα εφαρμόζονται σύμφωνα με το 
πνεύμα και το σκοπό της παρούσας Σύμβασης.

(2)               Το Προοίμιο και τα Παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης αποτελούν 
ήδη και στο εξής μέρος της παρούσας Σύμβασης.

(3)               Τα Μέρη που συμβάλλονται στην παρούσα Σύμβαση αναγνωρίζουν και 
αποδέχονται την ύπαρξη και τους όρους του Μνημονίου Συνεννόησης ως αυτό 
τροποποιείται, συμπληρώνεται ή ενημερώνεται κατά καιρούς.

(4)               Κάθε πρόσωπο το οποίο δεν συμβάλλεται στην παρούσα Σύμβαση δεν 
έχει κανένα δικαίωμα υπό Νόμο Συμβάσεων 1999 (Δικαιώματα Τρίτων Μερών) 
προκειμένου να επιβάλλει ή να επωφεληθεί από την εφαρμογή οιουδήποτε όρου της 
παρούσας Σύμβασης.

(5)               Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή να 
μεταβιβάσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση του υπό την παρούσα Σύμβαση 
χωρίς την προηγούμενη έγκριση του ΕΤΧΣ. 

(6)               Το ΕΤΧΣ θα δικαιούται (χωρίς να απαιτείται η συναίνεση του 
Επωφελούμενου Κράτους Μέλους) να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει με άλλο τρόπο 
ελεύθερα τα δικαιώματα και τις απαιτήσεις του κατά του Επωφελούμενου Κράτους 
Μέλους σε όλους ή ορισμένους από τους Εγγυητές στις περιπτώσεις που 
περιγράφονται στο Όρο 6 παρ. 8 της Σύμβασης Πλαίσιο υπό τους όρους της/των 
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Σύμβασης (-εων) Εγγύησης. Τα Μέρη συμφωνούν ότι τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις του ΕΤΧΣ θα μπορούν να μεταβιβασθούν ελεύθερα στον ΕΜΣ και/ή σε 
κάθε άλλο φορέα που ανήκει άμεσα ή έμμεσα σε Κράτος Μέλος της Ευρωζώνης, 
εφόσον προσχωρεί στους όρους της Σύμβασης Συγχρηματοδότησης. Επιπλέον, τα 
Μέρη συμφωνούν ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ΕΤΧΣ υπό την 
παρούσα  Σύμβαση μπορούν να μεταβιβασθούν ελεύθερα σε ανεξάρτητες, 
προστατευμένες από την πτώχευση, εταιρία ειδικού σκοπού, εφόσον προσχωρούν 
στους όρους της Σύμβασης Συγχρηματοδότησης.

(7)               Η Σύμβαση Συγχρηματοδότησης καταρτίζεται ή πρόκειται να 
καταρτισθεί αποκλειστικά σε σχέση με Νέα Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου και 
την παρούσα Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης. Η Σύμβαση 
Συγχρηματοδότησης δεν θα εφαρμόζεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του 
ΕΤΧΣ και του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους σε σχέση με κάθε άλλη σύμβαση 
χρηματοδοτικής διευκόλυνσης ή άλλη σύμβαση που μπορεί να καταρτισθεί μεταξύ 
των ανωτέρω. Ειδικότερα, η Σύμβαση Συγχρηματοδότησης δεν θα δημιουργεί 
δικαιώματα υπέρ των Δανειστών Ομολόγων ή υποχρεώσεις του ΕΤΧΣ σε σχέση με 
άλλη σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, σύμβαση πλαίσιο ή συμφωνία ή τυχόν 
χρήματα ή ποσά που λαμβάνονται από το ΕΤΧΣ σε σχέση με τα ανωτέρω.

(8)       Η Σύμβαση Συγχρηματοδότησης υπερισχύει κάθε αντίθετης πρόβλεψης που 
περιλαμβάνεται στα Έγγραφα Χρέους (ως αυτά ορίζονται στην παρούσα). 
Αντίστοιχα, σε περίπτωση σύγκρουσης, ανακολουθίας ή αμφισημίας μεταξύ των 
όρων της Σύμβασης Συγχρηματοδότησης και των όρων της παρούσας Σύμβασης ή 
κάθε άλλου Εγγράφου Χρέους τότε οι όροι της Σύμβασης Συγχρηματοδότησης θα 
υπερισχύουν και επικρατούν έναντι κάθε αντίθετης διάταξης που περιλαμβάνεται στα 
ανωτέρω έγγραφα ή κάθε αντίθετης ερμηνείας η οποία μπορεί να μην συνάδει με τους 
όρους της Σύμβασης Συγχρηματοδότησης.

13.                                          Εφαρμοστεο Δικαιο Και   Αρμοδια Δικαστηρια 

(1)               Η παρούσα Σύμβαση και κάθε εξωσυμβατική αξίωση που γεννάται σε 
σχέση με αυτή θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Αγγλικό δίκαιο.

(2)               Τα Μέρη υποχρεούνται να υπαγάγουν κάθε διαφορά που ενδέχεται να 
προκύψει σε σχέση με τη νομιμότητα, εγκυρότητα, ερμηνεία ή εκτέλεση της 
παρούσας Σύμβασης στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Μεγάλου 
Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

(3)               Ο Όρος 13(2) εφαρμόζεται προς όφελος του ΕΤΧΣ. Κατά συνέπεια, 
τίποτε από όσα αναφέρονται στον όρο 13(2) δεν εμποδίζει το ΕΤΧΣ από το να 
εκκινήσει διαδικασίες αντιδικίας (οι "Διαδικασίες") στα δικαστήρια του 
Επωφελούμενου Κράτους Μέλους ή του εφαρμοστέου δικαίου της παρούσας 
Σύμβασης και το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος αποδέχεται αμετάκλητα την 
υπαγωγή στην αρμοδιότητα των ανωτέρω δικαστηρίων. Στο μέτρο που το επιτρέπει ο 
νόμος, το ΕΤΧΣ θα μπορεί να εκκινήσει παράλληλες Διαδικασίες σε περισσότερες 
από μια από τις ανωτέρω δικαιοδοσίες.

(4)               Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος και η Τράπεζα της Ελλάδος 
παραιτούνται με την παρούσα αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα 
ασυλίας που ήδη έχουν ή μπορεί να δικαιούνται σε σχέση με τους ίδιους και τα 
περιουσιακά τους στοιχεία έναντι δικαστικών ενεργειών σχετικά με την παρούσα 
Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά από κάθε δικαίωμα ασυλίας έναντι 
άσκησης αγωγής, έκδοσης δικαστικής απόφασης ή άλλης διάταξης, κατάσχεσης, 
εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου και έναντι κάθε εκτέλεσης ή αναγκαστικού μέτρου 
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σε βάρος των περιουσιακών τους στοιχείων στο μέτρο που αυτό δεν απαγορεύεται 
από αναγκαστικό νόμο.

14.                                          Εναρξη Ισχυος  

(1)               Αμέσως μετά την υπογραφή της από όλα τα Μέρη η παρούσα Σύμβαση 
θα ισχύει από την ημέρα κατά την οποία το ΕΤΧΣ θα έχει λάβει (α) νόμιμα 
υπογεγραμμένο πιστοποιητικό συμμόρφωσης (Παράρτημα 5 της παρούσας 
Σύμβασης), (β) επίσημη γνωστοποίηση υπό τη μορφή Νομικής Γνωμοδότησης 
(Παράρτημα 4 της παρούσας Σύμβασης) από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος 
σύμφωνα με το οποίο όλες οι συνταγματικά και κατά νόμο προβλεπόμενες 
προϋποθέσεις για την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης και την έγκυρη και 
αμετάκλητη ανάληψη από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος όλων των υποχρεώσεων 
βάσει της παρούσας Σύμβασης έχουν εκπληρωθεί και (γ) οι αναβλητικές αιρέσεις της 
Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων με την εξαίρεση της παράδοσης 
του Μέρους Τίτλων Ευρωζώνης υπό την παρούσα Σύμβαση έχουν εκπληρωθεί και τα 
Νέα Ελληνικά Ομόλογα έχουν εκδοθεί.

15.                                          Υπογραφη Της Συμβασης  

Η παρούσα Σύμβαση θα υπογραφεί από κάθε Μέρος σε τέσσερα πρωτότυπα στην 
Αγγλική γλώσσα, κάθε ένα από τα οποία θα συνιστά πρωτότυπο κείμενο.

16.                                          Παραρτηματα  

Τα παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

1.                  Υπόδειγμα Αίτησης Χρηματοδότησης

2.                  Υπόδειγμα Γνωστοποίησης Αποδοχής

3.                  Υπόδειγμα Γνωστοποίησης Επιβεβαίωσης

4.                  Πίνακας Αποπληρωμής

5.                  Υπόδειγμα Νομικής Γνωμοδότησης

6.                  Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης

7.                  Κατάλογος Επαφών
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ΥΠΕΓΡΆΦΗ ΣΤΗΝ ΑΘΉΝΑ ΣΤΙΣ                           ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΎΡΓΟ ΣΤΙΣ                           .

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 

Εκπροσωπούμενο διά

[όνομα, ιδιότητα]                      

[όνομα, ιδιότητα]

Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εκπροσωπούμενη διά 

[όνομα, ιδιότητα]

                              

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ



Εκπροσωπούμενη δια 

[όνομα, ιδιότητα]    



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Υπόδειγμα Αίτησης Χρηματοδότησης

[σε επιστολόχαρτο του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους]

Αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία συνοδευόμενη από συστημένη επιστολή:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
43, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Υπόψιν: Οικονομικού Διευθυντή
Τηλ: +352 260 962 26
Fax:+ 352 260 962 62
Κωδικός SWIFT: EFSFLULL

Κοινοποίηση στους:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
[Εισάγετε διεύθυνση]
Fax: [•]

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
[Εισάγετε διεύθυνση]
FAX: [•]

Τράπεζα της Ελλάδος
[Εισάγεται διεύθυνση]
Fax: [•]

Θέμα:              [•] ευρώ Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης

                                    Αίτηση Χρηματοδότησης ΕΥΡΩ [.] σε σχέση με τη Διευκόλυνση PSI 
Διαχείρισης Υποχρεώσεων       

Αγαπητοί Κύριοι,

Αναφερόμαστε στη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης που συνάφθηκε μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ("ΕΤΧΣ"), της Ελληνικής 
Δημοκρατίας ως Επωφελούμενο Κράτος Μέλος και της Τράπεζας της Ελλάδος που 
υπογράφηκε την [•] (η «Σύμβαση» ). Οι ορισμοί που προσδιορίζονται στη Σύμβαση 
θα έχουν την ίδια έννοια και στο  παρόν.

1.                  Με το παρόν αιτούμεθα ανέκκλητα όπως η οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο της 
Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης εκταμιευθεί υπό και σύμφωνα με την Σύμβαση 
κατά τους ακόλουθους όρους:



(α)           Η Χρηματοδοτική Ενίσχυση θα χορηγηθεί σε σχέση με τη Διευκόλυνση PSI 
Διαχείρισης Υποχρεώσεων.

(β)        Το Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης θα δοθεί με τη μορφή παράδοσης Χρεωστικών 
Τίτλων ΕΤΧΣ.

(γ)        Το σύνολο των Ποσών Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης 
που χορηγείται σύμφωνα με την παρούσα Αίτηση Χρηματοδότησης είναι ΕΥΡΩ 
[30.000.000.000], τα οποία μπορούν να εκταμιευθούν σε Τμήματα κατά τη διάρκεια 
της Περιόδου Διαθεσιμότητας σύμφωνα με τον Όρους 2(1) έως (3) της παρούσας 
Σύμβασης, και       

 (δ)       Η/Οι πλέον ύστερη(ες) Ημερομηνία(ες) Εκταμίευσης κάθε Χρηματοδοτικής 
Ενίσχυσης που θα χορηγείται στο πλαίσιο της παρούσας Αίτησης Χρηματοδότησης 
θα είναι η/οι ή πριν από την: [_____].

2.                  Αναγνωρίζουμε και συμφωνούμε ότι η εκταμίευση κάθε Χρηματοδοτικής 
Ενίσχυσης θα πρέπει να είναι σύμφωνη και να εξαρτάται από τα ακόλουθα:

(α)        την έκδοση από το ΕΤΧΣ μιας Γνωστοποίησης Αποδοχής, την αναγνώριση από 
μέρους μας των όρων που καθορίζονται σε αυτήν, και σε σύντομο χρόνο, την έκδοση 
από το ΕΤΧΣ μιας Γνωστοποίησης Επιβεβαίωσης ,

(β)        κατά την Ημερομηνία Εκταμίευσης να μην έχει  λάβει χώρα ή να μην συνεχίζεται 
Γεγονός Διατάραξης της Αγοράς, 

(γ)        την έκδοση ή κατάρτιση από μέρους του ΕΤΧΣ και κατά τη διακριτική του ευχέρεια, 
Χρηματοδοτικών Μέσων προκειμένου να αντλήσει τα κεφάλαια που απαιτούνται με 
βάση την παρούσα Αίτηση Χρηματοδότησης και να χρηματοδοτήσει ή να 
αναχρηματοδοτήσει τη Χρηματοδοτική Ενίσχυση μέσω Διαδικασιών 
Προχρηματοδότησης, Ενδιάμεσων Χρηματοδοτήσεων και/ή Οριστικών 
Χρηματοδοτήσεων. Δεσμευόμαστε ανέκκλητα να πληρώσουμε οποιοδήποτε κόστος, 
έξοδο ή δαπάνη, ιδίως το κόστος τυχόν καταγγελίας και το κόστος διακράτησης που 
προκύπτουν από οποιαδήποτε Χρηματοδοτικά Μέσα τα οποία εκδόθηκαν ή 
καταρτίστηκαν από το ΕΤΧΣ με βάση τη κρίση του (συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που σχετίζονται με  τις Ενδιάμεσες Χρηματοδοτήσεις και/η τις Διαδικασίες 
Προχρηματοδότησης) ανεξάρτητα από το αν η εκταμίευση της 
σχετικής Χρηματοδοτικής Συνδρομής έλαβε πράγματι χώρα, και

(δ)        την πλήρωση των προϋποθέσεων σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση

3.                  Επιβεβαιώνουμε ότι:

(α)        Η λίστα των εξουσιοδοτημένων υπογραφόντων που απεστάλη εκ μέρους του 
Επωφελούμενου Κράτους Μέλους από τον Υπουργό Οικονομικών στις [  ]  είναι και 
εξακολουθεί να είναι έγκυρη και ισχυρή.

(β)        Δεν συντρέχει κανένα γεγονός που θα καθιστούσε ανακριβή οποιαδήποτε δήλωση  
που έγινε στο πλαίσιο νομικής γνωμοδότησης τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους 
στον Υπουργό Οικονομικών του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους στις [___].

(γ)        Δεν συντρέχει κανένα γεγονός που θα καθιστούσε ανακριβή οποιαδήποτε δήλωση  
περιλαμβάνεται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης που εκδίδεται από τον Νομικό 
Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Οικονομικών του Επωφελούμενου Κράτους 
Μέλους στις [___].

(δ)        Δεν συντρέχει Γεγονός Καταγγελίας.

Με εκτίμηση,



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εκπροσωπούμενη από τον Υπουργό Οικονομικών



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

Με τηλεομοιοτυπία που συνοδεύεται με καταχωρημένη ηλεκτρονική διεύθυνση:

[Εισάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους]

Κοινοποίηση στους:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
[Εισάγετε διεύθυνση]
Fax: [•]

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
[Εισάγετε διεύθυνση]
Fax: [•]

Τράπεζα της Ελλάδος
[Εισάγετε διεύθυνση]
Fax: [•]

Θέμα:                [●] ευρώ Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης    
Γνωστοποίηση Αποδοχής σε σχέση με την από [●] Αίτηση Χρηματοδότησης 
ποσού Ευρώ [.] σε σχέση με τη Διευκόλυνση PSI Διαχείρισης Υποχρεώσεων

                          

Αγαπητοί Κύριοι, 

Αναφερόμαστε στα εξής: (i) τη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης που έχει συναφθεί 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ("ΕΤΧΣ"), της 
Ελληνικής Δημοκρατίας ως Επωφελούμενου Κράτους Μέλους και της Τράπεζας της 
Ελλάδος που υπογράφηκε στις [•] (η «Σύμβαση») και (ii) την Αίτηση 
Χρηματοδότησης που κοινοποιήθηκε στο ΕΤΧΣ από το Επωφελούμενο Κράτος 
Μέλος στις [ημερομηνία]. Οι ορισμοί που προσδιορίζονται στη Σύμβαση έχουν την 
ίδια έννοια και στο παρόν.

Με το παρόν επιβεβαιώνουμε τους ακόλουθους προσωρινούς οικονομικούς όρους 
που ισχύουν για τη Χρηματοδοτική Ενίσχυση που ζητήθηκε από την Ελλάδα στην 
παραπάνω Αίτηση Χρηματοδότησης:

(α)           Η Χρηματοδοτική Ενίσχυση θα χορηγηθεί σε σχέση με τη Διευκόλυνση PSI 
Διαχείρισης Υποχρεώσεων.

(β)        το ονομαστικό κεφάλαιο της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που θα χορηγηθεί στο 
πλαίσιο της Διευκόλυνσης θα είναι ύψους έως και [30.000.000.000] Ευρώ που 
πρόκειται να χορηγηθούν με τη μορφή Χρεωστικών Τίτλων ΕΤΧΣ σύμφωνα με τους 
Όρους 2(1) και (3) της Σύμβασης σε ποσά και ληκτότητες που θα προσδιορισθούν 
στην Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης, 

(γ)        η ημερομηνία(ες) Εκταμίευσης της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που χορηγείται στο 
πλαίσιο της Αίτησης Χρηματοδότησης θα είναι στις [ημερομηνία]:



[Το ΕΤΧΣ σκοπεύει να εκδώσει ή να συνομολογήσει ένα ή περισσότερα 
Χρηματοδοτικά Μέσα προκειμένου να χρηματοδοτήσει την παραπάνω Αίτηση 
Χρηματοδότησης εκδίδοντας Χρεωστικούς Τίτλους του ETXΣ και να τα 
αναχρηματοδοτήσει κατά την ημερομηνία λήξης τους μέσω Διαδικασιών 
Προχρηματοδότησης, Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης και/ή Οριστικής 
Χρηματοδότησης κατά περίπτωση.]

Υπογράφοντας την αναγνώριση της παρούσης Γνωστοποίησης Αποδοχής, το 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ρητά αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι το ΕΤΧΣ μπορεί, 
κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να εκδίδει οποιοδήποτε Χρηματοδοτικό Μέσο 
θεωρεί κατάλληλο για την υλοποίηση Διαδικασιών Προχρηματοδότησης, 
Ενδιάμεσων Χρηματοδοτήσεων και/ή Οριστικών Χρηματοδοτήσεων. Η 
εξουσιοδότηση για την έκδοση Χρηματοδοτικών Μέσων και η αποδοχή από το 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος Διαδικασιών Προχρηματοδότησης, Ενδιάμεσων 
Χρηματοδοτήσεων και/ή Οριστικών Χρηματοδοτήσεων που απαιτούνται 
προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η Χρηματοδοτική Ενίσχυση είναι ανέκκλητη μέχρι 
την τελική λήξη του τελευταίου Χρηματοδοτικού Μέσου το οποίο χρηματοδοτεί την 
Χρηματοδοτική Ενίσχυση.

Η παρούσα Γνωστοποίηση Αποδοχής τελεί υπό τον όρο ότι το ΕΤΧΣ θα μπορεί να 
εκδώσει ή να συνομολογήσει Χρηματοδοτικά Μέσα ως αναφέρεται στην παρούσα 
Γνωστοποίηση Αποδοχής και ότι δεν θα επέλθει Γεγονός Διαταραχής της Αγοράς. 
Εάν το ΕΤΧΣ υπαχθεί σε Γεγονός Διαταραχής της Αγοράς τότε το ΕΤΧΣ δεν θα είναι 
υποχρεωμένο να διαθέσει τα κεφάλαια μέσω της παροχής Χρηματοδοτικής 
Ενίσχυσης σε σχέση με την Αίτηση Χρηματοδότησης και θα ενημερώσει γραπτώς το 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος για τέτοιες περιστάσεις και από την ημερομηνία 
παραλαβής τέτοιας ενημέρωσης το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος δεν δεσμεύεται 
πλέον από την Αίτηση Χρηματοδότησης για τη παροχή περαιτέρω Χρηματοδοτικής 
Ενίσχυσης σε σχέση με τέτοια Αίτηση Χρηματοδότησης.

Η εκταμίευση της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης τελεί υπό την αίρεση της πλήρωσης 
των προϋποθέσεων που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση.

Με εκτίμηση,

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

Οι όροι της παρούσας Γνωστοποίησης Αποδοχής γίνονται αποδεκτοί με το παρόν:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εκπροσωπούμενη από τον Υπουργό Οικονομικών



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

Με τηλεομοιοτυπία που συνοδεύεται με καταχωρημένη ηλεκτρονική διεύθυνση:

Υπουργείο Οικονομικών
[Διεύθυνση]
[Πόλη]
[Χώρα]

Υπόψιν: Κ./Κα [•]

Κοινοποίηση στους :

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
[Εισάγεται διεύθυνση]
Fax: [•]

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
[Εισάγεται διεύθυνση]
Fax: [•]

Τράπεζα της Ελλάδος
[Εισάγεται διεύθυνση]
Fax: [•]

Θέμα:                [●] ευρώ Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης    
Εκταμίευση Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης ποσού Ευρώ [.] υπό το Τμήμα υπ’ αρ. 
[.] σύμφωνα με τη Διευκόλυνση PSI Διαχείρισης Υποχρεώσεων 

Αγαπητοί Κύριοι,

Αναφερόμαστε στα εξής: (i) τη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης που έχει συναφθεί 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ("ΕΤΧΣ"), της 
Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής αναφερόμενη ως «Ελλάδα») ως Επωφελούμενο 
Κράτος Μέλος και της Τράπεζας της Ελλάδος που υπογράφηκε στις [•] (η 
«Σύμβαση» ) και (ii) την Αίτηση Χρηματοδότησης που κοινοποιήθηκε στο ΕΤΧΣ 
από την Ελλάδα στις [ημερομηνία]. Οι ορισμοί που προσδιορίζονται στη Σύμβαση 
έχουν την ίδια έννοια στο παρόν.

Διά του παρόντος επιβεβαιώνουμε ότι προκειμένου να χρηματοδοτηθούν ποσά που 
εκκρεμούν στο πλαίσιο της παραπάνω Διευκόλυνσης, την [ημερομηνία] το ΕΤΧΣ 
εξέδωσε Χρηματοδοτικά Μέσα με τους παρακάτω οικονομικούς όρους:

(α) Το Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης είναι Ευρώ [.]:

(β) Ονομαστικό Κεφάλαιο:

(γ) Τελική Λήξη: ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ

(δ) Επιτόκιο για την Πρώτη Περίοδο Εκτοκισμού:

(ε) Επιτόκιο για τις επόμενες Περιόδους Εκτοκισμού:[2]

(στ) Πρώτη Ημερομηνία Καταβολής Τόκου:



(ζ) Επόμενη Ημερομηνία Καταβολής Τόκου: ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ[3]

(η) Πρώτη Ημερομηνία Καταβολής Κεφαλαίου:

(θ) Επόμενη Ημερομηνία Καταβολής Κεφαλαίου: ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ[4]

Επιβεβαιώνουμε ότι οι οικονομικοί όροι των ανωτέρω Χρηματοδοτικών Μέσων θα 
ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του Κόστους Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ στο 
πλαίσιο της Διευκόλυνσης.

Παρακαλώ σημειώστε ότι το ΕΤΧΣ ή/και η [Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα] μπορεί 
να θεωρήσουν αναγκαίο να επικοινωνήσουν απευθείας με την Τράπεζα της Ελλάδος 
για περαιτέρω λεπτομέρειες σε σχέση με την εκταμίευση.

Με εκτίμηση,

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ημερομηνία 
Καταβολής 
Κεφαλαίου

Ληξιπρόθεσμο 
Οφειλόμενο Κεφάλαιο 

(Ευρώ)

Συνολική αποπληρωμή κεφαλαίου 
κατόπιν της καταβολής κεφαλαίου 
που λαμβάνει χώρα την αντίστοιχη 
Ημερομηνία Καταβολής (% επί του 

ποσού εκταμίευσης



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

(να εκδίδεται σε επίσημο επιστολόχαρτο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους του 
Υπουργείου Οικονομικών)

[τόπος, ημερομηνία]

Προς:   Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

            43, avenue John F. Kennedy
            L-1855 Luxembourg
            Υπόψιν: Οικονομικός Διευθυντής

ΘΈΜΑ:     [•] ευρώ Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής Δημοκρατίας (ως 
Επωφελούμενου Κράτους Μέλους) και της Τράπεζας της Ελλάδος που υπεγράφη 
την [•] 2012 – η Σύμβαση Διευκόλυνσης PSI Διαχείρισης Υποχρεώσων

Αγαπητοί Κύριοι, 

Υπό την ιδιότητα μου ως Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο 
Οικονομικών, αναφέρομαι στην εν θέματι Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 
και στα Παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, που 
συνάφθηκε, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
(εφεξής αναφερόμενο ως «ΕΤΧΣ»), της Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής 
αναφερόμενη ως «Επωφελούμενο Κράτος Μέλος») και της Τράπεζας της Ελλάδος 
την [•], και στη Σύμβαση Συγχρηματοδότησης που συνάφθηκε μεταξύ του 
Επωφελούμενου Κράτους Μέλους, της Τράπεζας της Ελλάδος, τον 
Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών, τον Εντολοδόχο Πληρωμών Ομολογιών και τον 
Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών (εφεξής η Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 
και η Σύμβαση Συγχρηματοδότησης θα αναφέρονται από κοινού ως «Συμβάσεις»). 
Επίσης, αναφερόμαστε στο Μνημόνιο Συνεννόησης που υπογράφηκε στις [εισάγετε  
ημερομηνία] μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Τράπεζας της Ελλάδος (εφεξής αναφερόμενο ως «Μνημόνιο»).

Δηλώνω ότι έχω πλήρη αρμοδιότητα για την έκδοση αυτής της νομικής 
γνωμοδότησης σε σχέση με τις Συμβάσεις για λογαριασμό του Επωφελούμενου 
Κράτους Μέλους.

Έχω εξετάσει τα πρωτότυπα ή αντίγραφα των πρωτοτύπων των υπογεγραμμένων 
Συμβάσεων και του Μνημονίου. Έχω επίσης ελέγξει τις σχετικές διατάξεις του 
εθνικού και διεθνούς δικαίου που διέπουν το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος και την 
Τράπεζα της Ελλάδος, τις εξουσιοδοτήσεις των υπογραφόντων, καθώς και κάθε άλλο 
έγγραφο, που έκρινα αναγκαίο ή κατάλληλο. Επιπλέον, έχω διενεργήσει κάθε άλλη 
έρευνα και έχω εξετάσει κάθε νομικό ζήτημα, που έκρινα ως σχετικό για την 
διατύπωση της παρούσας Γνωμοδότησης.



Έχω θεωρήσει ως αληθείς (α) η γνησιότητα όλων των υπογραφών (εκτός των 
υπογραφών του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος) 
και τη συμφωνία όλων των αντιγράφων με τα πρωτότυπα, (β) την ικανότητα και 
αρμοδιότητα σύναψης των Συμβάσεων και την έγκυρη εξουσιοδότηση και υπογραφή 
από κάθε συμβαλλόμενο μέρος εκτός του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους και της 
Τράπεζας της Ελλάδος και (γ) την εγκυρότητα, δεσμευτική ισχύς και εκτελεστότητα 
των Συμβάσεων για κάθε συμβαλλόμενο μέρος σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο.

Οι όροι που χρησιμοποιούνται και για τους οποίους δεν δίνονται ορισμοί στην 
παρούσα γνωμοδότηση έχουν την έννοια που έχει καθορισθεί στις Συμβάσεις και το 
Μνημόνιο. 

Η γνωμοδότηση αυτή περιορίζεται στα ζητήματα ελληνικού δικαίου όπως αυτό ισχύει 
κατά την ημερομηνία της γνωμοδότησης αυτής.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η γνώμη μου είναι ότι:

1.      Κατ’ εφαρμογή των νομοθετικών, κανονιστικών και νομικά δεσμευτικών 
αποφάσεων που ισχύουν σήμερα στην Ελληνική Δημοκρατία, το Επωφελούμενο 
Κράτος Μέλος δια της υπογραφής των Συμβάσεων μέσω του [όνομα, τίτλος], έχει 
έγκυρα και αμετάκλητα δεσμευθεί να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του σύμφωνα 
με αυτές. Ειδικότερα, οι διατάξεις των Συμβάσεων που αφορούν την χορήγηση 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης είναι απολύτως έγκυρες.

2.      Η εκ μέρους του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους υπογραφή, αποδοχή και 
εκπλήρωση των Συμβάσεων και του Μνημονίου (και των συναλλαγών που 
προβλέπονται σε αυτά): (i) έχουν πλήρως εγκριθεί με το σύνολο των απαραίτητων 
συγκαταθέσεων, ενεργειών, εγκρίσεων και εξουσιοδοτήσεων και (ii) δεν έχουν και 
δεν πρόκειται να παραβιάσουν οποιονδήποτε εφαρμοστέο κανόνα δικαίου, κανονισμό 
ή απόφαση αρμόδιας αρχής ή οποιαδήποτε δεσμευτική συμφωνία ή συνθήκη σε αυτό 
ή σε κάποιο από τους οργανισμούς της, (iii) δεν αποτελούν λόγο καταγγελίας (όπως 
κι αν περιγράφεται) σε οποιοδήποτε από τα θέματα που απαριθμούνται στην 
υποπαράγραφο  (ii), και (iv)  δεν θα συνεπάγεται παροχή εξασφάλισης ή υποχρέωσης 
για παροχή εξασφάλισης ή μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων (ως εξασφάλιση ή 
άλλη παρόμοια από οικονομικής άποψης συμφωνία) υπέρ οποιουδήποτε άλλου 
προσώπου. 

3.      Καμία διάταξη στις Συμβάσεις αυτές δεν αντιβαίνει ή περιορίζει τα δικαιώματα του 
Επωφελούμενου Κράτους Μέλους να προβαίνει σε έγκαιρη και πραγματική πληρωμή 
για οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό ως κεφάλαιο, τόκο ή άλλη επιβάρυνση στο πλαίσιο 
των Συμβάσεων.

4.      Οι Συμβάσεις είναι στην κατάλληλη νομική μορφή, σύμφωνα με την Ελληνική 
νομοθεσία, προκειμένου να εφαρμοστούν δεσμευτικά κατά του Επωφελούμενου 
Κράτους Μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος. Η εφαρμογή των Συμβάσεων δεν 
είναι αντίθετη με κανόνες του ελληνικού δικαίου, με τη δημόσια τάξη στην Ελληνική 
Δημοκρατία, με τις διεθνείς συνθήκες ή τις γενικώς παραδεδεγμένες αρχές του 
διεθνούς δικαίου που δεσμεύουν το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος και την Τράπεζα 
της Ελλάδος. 

5.      Προκειμένου να διασφαλισθεί η νομιμότητα, η εγκυρότητα ή δεσμευτικότητα των 
Συμβάσεων, δεν είναι απαραίτητο αυτά να κατατεθούν, καταχωρηθούν ή εγγραφούν 
ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης αρχής στην Ελληνική Δημοκρατία.

6.      Δεν οφείλονται φόροι, τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από την 
Ελληνική Δημοκρατία ή οποιαδήποτε φορολογική αρχή αυτής ή εντός αυτής για την 



εκτέλεση και εκπλήρωση των Συμβάσεων ούτε για την πληρωμή ή μεταβίβαση 
κεφαλαίου, τόκων, προμηθειών και άλλων δαπανών που οφείλονται δυνάμει των 
Συμβάσεων.

7.      Δεν απαιτούνται άδειες μεταφοράς συναλλάγματος και δεν οφείλεται χρέωση ή 
άλλη προμήθεια για τη μεταβίβαση οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού βάσει των 
Συμβάσεων.

8.      Η υπογραφή  των Συμβάσεων από τον [ονοματεπώνυμο], [Διοικητή της Τράπεζας 
της Ελλάδος], δεσμεύει νόμιμα και έγκυρα την Τράπεζα της Ελλάδος.

9.      Ο ορισμός του Αγγλικού δικαίου ως εφαρμοστέου δικαίου για την Σύμβαση 
αποτελεί έγκυρη επιλογή εφαρμοστέου δικαίου, που δεσμεύει το Επωφελούμενο 
Κράτος Μέλος και την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

10.  Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος έχει υπαχθεί νόμιμα, αποτελεσματικά και 
αμετάκλητα στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του Μεγάλου 
Δουκάτου του Λουξεμβούργου και στη δικαιοδοσία των άλλων δικαστηρίων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 13(3) σε σχέση με τις Συμβάσεις και κάθε απόφαση 
του δικαστηρίου αυτού θα είναι αμετάκλητη και εκτελεστή στην Ελληνική 
Δημοκρατία.

11.  Ούτε το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος ούτε κανένα 
από τα αντίστοιχα  περιουσιακά τους στοιχεία εξαιρούνται, λόγω εθνικής κυριαρχίας 
ή για άλλο λόγο, της δικαιοδοσίας, κατάσχεσης – συντηρητικής ή αναγκαστικής – ή 
αναγκαστικής εκτέλεσης σε σχέση με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή διαδικασία 
σχετικά με τις Συμβάσεις.

12.  Η υπογραφή των Συμβάσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
[εισάγεται η κατάλληλη αναφορά των διατάξεων του εθνικού δικαίου].

13.  Οι Συμβάσεις έχουν κυρωθεί νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των [εισάγεται η 
κατάλληλη αναφορά των διατάξεων του εθνικού δικαίου].

14.  Εν κατακλείδι, οι Συμβάσεις έχουν νομίμως συναφθεί εκ μέρους του 
Επωφελούμενου Κράτους Μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος και όλες οι 
υποχρεώσεις του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος 
αναφορικά με τις Συμβάσεις είναι έγκυρες, δεσμευτικές και εκτελεστές σύμφωνα με 
τους όρους τους και δεν απαιτείται κάτι επιπλέον για να τεθούν αυτά σε εφαρμογή.

Ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

(να εκδίδεται σε επίσημο επιστολόχαρτο του [Νομικού Συμβούλου του Κράτους του 
Υπουργείου Οικονομικών])

[τόπος,ημερομηνία]

Προς:   Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

            43, avenue John F. Kennedy
            L-1855 Luxembourg
            Υπόψιν: Οικονομικός Διευθυντής

ΘΕΜΑ:           [•] ευρώ Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής Δημοκρατία (ως 
Επωφελούμενου Κράτους Μέλους) και της Τράπεζας της Ελλάδος που 
υπογράφηκε στις [•] 2012 – η Σύμβαση Διευκόλυνσης PSI Διαχείρισης 
Υποχρεώσεων

Αγαπητοί Κύριοι, 

1.      Με την ιδιότητά μου ως Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο 
Οικονομικών, αναφέρομαι στην εν θέματι Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 
και στα Παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής (εφεξής 
αναφερόμενα μαζί ως η «Σύμβαση», που συνάφθηκε, μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητα (εφεξής αναφερόμενο ως «ΕΤΧΣ»), της 
Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής αναφερόμενη ως «Επωφελούμενο Κράτος 
Μέλος») και της Τράπεζας της Ελλάδος την [•]. Επίσης, αναφέρομαι στο Μνημόνιο 
Συνεννόησης που υπογράφηκε την [εισάγετε ημερομηνία] μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος (εφεξής 
αναφερόμενο ως «Μνημόνιο»).

2.      Δηλώνω ότι έχω πλήρη αρμοδιότητα για την έκδοση αυτής της νομικής 
γνωμοδότησης σε σχέση με τη Σύμβαση για λογαριασμό του Επωφελούμενου 
Κράτους Μέλους.

3.      Οι όροι που προσδιορίζονται στη παρούσα Σύμβαση έχουν το ίδιο νόημα όταν 
χρησιμοποιούνται στο παρόν πιστοποιητικό συμμόρφωσης εκτός αν του δίνεται 
διαφορετικό νόημα στο συγκεκριμένο πιστοποιητικό.

4.      Με το παρόν επιβεβαιώνω ότι ο κατάλογος εγγράφων που επισυνάπτεται στην από 
[.] επιστολή που δίδεται στο νομικό σύμβουλο που αναφέρεται στο Όρο 3(3)(iii) της 
Σύμβασης για τους σκοπούς παροχής των νομικών γνωμοδοτήσεων που αναφέρονται 
στο παρόν, αποτελεί πλήρη κατάλογο όλων των χρηματοδοτικών εγγράφων που 
δεσμεύουν της Ελληνική Δημοκρατία και που σχετίζονται με την Εθελοντική 
Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων. 



Υπογράφοντες:......................................... 

  Νομικός Σύμβουλος του Κράτους του 
Υπουργείου Οικονομικών



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7
ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΕΠΑΦΏΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΉΣ ΣΤΑΘΕΡΌΤΗΤΑΣ:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας:

43, avenue John F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

ΥΠΌΨΙΝ: CHIEF FINANCIAL OFFICER

Τηλ: +352 260 962 26

Fax:+ 352 260 962 62

Κωδικός SWIFT :EFSFLULL

Κοινοποίηση στους:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων -
L-4 Μονάδα "Γραφείο Δανεισμού, Δάνεια, Λογιστικά και Πίσω"
L-2920 Luxembourg
Υπόψη: Επικεφαλής της Μονάδας
Τηλ.: (+352) 4301 36372
FAX: (+352) 4301 36599
Κωδικός SWIFT: EUCOLULL

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Kaiserstrasse 29

D-60311 Frankfurt am Main
Υπόψη: Επικεφαλής  της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων 
Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
Τηλ.: + 49 69 1344 3470
Fax: + 49 69 1344 6171
SWIFT BIC: ECBFDEFFBAC 

Για το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος:

Υπουργείο Οικονομικών

Γραφείο Γενικού Λογιστηρίου
37, E. Venizelos str.
101 65 Athens, Greece
Υπόψη: 23η Διεύθυνση
Fax: + 30 210 3338205



Κοινοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος:
Τράπεζα της Ελλάδος
21, E. Venizelos str.
102 50 Athens, Greece
Υπόψη: Κυβερνητικές Οικονομικές Επιχειρήσεις και Λογιστήριο, Τμήμα 
Λογαριασμών Κυβέρνησης
Fax: + 30 210 3221007
SWIFT BIC: BNGRGRAA

[1] Η προσθήκη είναι κατ’ αρχή αποδεκτή, εάν όμοια πρόβλεψη περιλαμβάνεται στα 
Ομόλογα.

[2] Να κοινοποιηθεί στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος  από το ΕΤΧΣ σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης

[3] Μέχρι την τελευταία Ημερομηνία Καταβολής Τόκου στις ΗΗ/ΜΜ/2042.

[4] Μέχρι την τελευταία Ημερομηνία Καταβολής Κεφαλαίου στις ΗΗ/ΜΜ/2042.

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ_ΕΛΛ
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Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΑΞΗ   με ημερομηνία [    ] συνάπτεται 

Μεταξύ: 

(1)                                               ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  , ως Επωφελούμενου Κράτους 
Μέλους (το  «Επωφελούμενο Κράτος Μέλος»)

(2)               ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ που εκπροσωπείται από το 
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας [•] (η «Τράπεζα της Ελλάδος») ως 
εντολοδόχου για τις πληρωμές που γίνονται από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος,

(3)               ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΉΣ 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΣΑΣ, ανώνυμης εταιρείας που συστάθηκε στο Λουξεμβούργο με 
έδρα επί της Λεωφόρου John F. Kennedy αρ. 43, L-1855 Λουξεμβούργο (R.C.S. 
Λουξεμβούργο Β153.414), που εκπροσωπείται από τον κ. Klaus Regling, 
Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) και τον κ. Christophe Frankel, Aναπληρωτή 
Διευθύνοντα Σύμβουλο ως δανειστή σύμφωνα με την Σύμβαση Διευκόλυνσης της 
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ που αναφέρεται κατωτέρω («ΕΤΧΣ»),

(4) WILMINGTON TRUST (LONDON) LIMITED, Τρίτος Όροφος, 1 King’s Arms 
Yard, London EC2R 7AF (ο «Εμπιστευματοδόχος Ομολογιών», όρος που 
περιλαμβάνει, όπου το επιτρέπει το περιεχόμενο, όλα τα πρόσωπα που κατά το χρόνο 
εκείνο διατελούν ως Εμπιστευματοδόχοι Ομολογιών), με την ιδιότητά τους ως 
Εμπιστευματοδόχων Ομολογιών σύμφωνα με τη Σύμβαση Εμπιστεύματος. 

(5)                ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, εκπροσωπούμενη από το 
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος [•], ως εντολοδόχου πληρωμών των ομολογιών 
(«Εντολοδόχος Πληρωμών Ομολογιών»), έκφραση που περιλαμβάνει, όπου το 
επιτρέπει το περιεχόμενο, όλα τα πρόσωπα που κατά το χρόνο εκείνο διατελούν ως 
Εντολοδόχοι πληρωμών των Ομολογιών), και 

(6)               ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, εκπροσωπούμενη από το Διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος [•], ως κοινού εντολοδόχου πληρωμών (ο «Κοινός 
Εντολοδόχος Πληρωμών»), 

Από κοινού αναφερόμενα ως τα «Μέρη» και καθένα από αυτά το «Μέρος». 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

(A)             Την ή περίπου την ημερομηνία αυτής της Σύμβασης , το Επωφελούμενο 
Κράτος Μέλος έχει εκδώσει, ή θα εκδώσει τις Ομολογίες που υπόκεινται στη 
ΣύμβασηΕμπιστεύματος ως μέρος του ανταλλάγματος για την Εθελοντική Συναλλαγή 
Διαχείρισης Υποχρεώσεων.

(B)              Την ή περίπου την ημερομηνία αυτής  της  Σύμβασης, το ΕΤΧΣ έχει 
συνάψει ή θα συνάψει μία σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης με το 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος και την Τράπεζα της Ελλάδος με σκοπό να 
παρασχεθεί χρηματοδότηση μέχρι του ποσού των €30.000.000.000 προκειμένου να 
χρηματοδοτηθεί μερικώς η  Εθελοντική Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων (η 
«Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ»), και

(Γ)       Αυτή η  Σύμβαση συνάπτεται αποκλειστικώς σχετικά με τις Ομολογίες και τη 
Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ. Η Σύμβαση αυτή δεν θα 
εφαρμόζεται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις του ΕΤΧΣ και του Επωφελούμενου 
Κράτους Μέλους  αναφορικά με οποιαδήποτε άλλη χρηματοδοτική ενίσχυση, 
πρόγραμμα ή σύμβαση που μπορεί να συναφθεί μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα, η 
Σύμβαση αυτή και τα Έγγραφα Χρέους δεν θα προσδίδουν δικαιώματα στους 
Ομολογιούχους Δανειστές  ή οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη στο ΕΤΧΣ 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3637785911047970892&postID=4544967850322525124


αναφορικά με άλλη χρηματοδοτική ενίσχυσή, πρόγραμμα ή σύμβαση, ή άλλα 
χρήματα ή ποσά που ελήφθησαν από το ΕΤΧΣ σε σχέση με αυτά.  

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ τα 
ακόλουθα: :

1.                                                      ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙα  

1.1              Ορισμοί 

Σε αυτή  τηΣύμβαση:

«Ομολογιούχοι» σημαίνει τους κατόχους των Ομολογιών σε κάθε δεδομένη χρονική 
στιγμή. 

«Ομολογίες» σημαίνει  ομολογίες που εκδόθηκαν  από το Επωφελούμενο Κράτος 
Μέλος την ή μετά την ημερομηνία της Σύμβασης αυτής με συνολικό ονομαστικό 
κεφάλαιο έως ΕΥΡ [•] ως μέρος της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης 
Υποχρεώσεων και οι οποίες συνιστώνται από και υπόκεινται στη 
ΣύμβασηΕμπιστεύματος και  σύμφωνα με τους όρους τους υπόκεινται στους όρους 
(και απολαύουν του προνομίου) αυτής της  Σύμβασης, περιλαμβάνοντας νέες 
ομολογίες, οι οποίες έχουν παραδοθεί σε κατόχους υφιστάμενων μέσων που 
εκδόθηκαν ή για τα οποία δόθηκε εγγύηση από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος 
πριν από την ημερομηνία της παρούσας Σύμβασης (τα «Υφιστάμενα Μέσα»), ως 
μέρος του τιμήματος που χορηγήθηκε στους εν λόγω κατόχους για την ανταλλαγή, 
πώληση ή ακύρωση αυτών των Υφιστάμενων Μέσων στο πλαίσιο της Εθελοντικής 
Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων, τις λεπτομέρειες της οποίας ο 
Εμπιστευματοδόχος Ομολογιών απαιτείται να παράσχει στο ΕΤΧΣ σύμφωνα με τον 
Όρο 14.5. «Ομολογιούχοι Δανειστές» σημαίνει τον Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών 
και τους Ομολογιούχους. 

«Έγγραφα Ομολογιών» σημαίνει του όρους των Ομολογιών (συμπεριλαμβανομένων 
των Όρων) και τη Σύμβαση Εμπιστεύματος. 

«Έξοδα Εμπιστευματοδόχου Ομολογιών» σημαίνει οποιεσδήποτε προμήθειες, 
δαπάνες, έξοδα και άλλα ποσά πληρωτέα στον Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών για 
ίδιο λογαριασμό στο πλαίσιο των Εγγράφων Χρέους (συμπεριλαμβανομένων 
οποιωνδήποτε ποσών πληρωτέων σύμφωνα με συμβατικές διατάξεις αποζημίωσης).

«Εργάσιμη Ημέρα» έχει το νόημα που δίνεται στον όρο «Εργάσιμη Ημέρα» που 
περιλαμβάνεται στην Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ.

«Όρος 6(6) Αποπληρωμή» σημαίνει κάθε αποπληρωμή σύμφωνα με τον όρο 6(6) 
της Σύμβασης Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ. 

«Προμήθεια Δέσμευσης» έχει το νόημα που δίνεται στον όρο «Προμήθεια 
Δέσμευσης» που περιλαμβάνεται στη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης 
Υποχρεώσεων ΣΙΤ. 

«Κοινός Πίνακας Αποπληρωμών» σημαίνει τον πίνακα αποπληρωμών που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 2 και καθορίζει αναφερόμενος σε κάθε Ημέρα 
Πληρωμής το σωρευτικό ποσοστό του (α) αρχικού συνολικού ποσού κεφαλαίου της 
Σύμβασης Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ, το οποίο 
προγραμματίζεται να αποπληρωθεί την ή πριν από τέτοια ημέρα και 

(β) του συνολικού ποσού Ονομαστικού Κεφαλαίου (όπως ορίζεται στους Όρους) των 
Ομολογιών που προγραμματίζονται να αποπληρωθούν την ή πριν από τέτοια ημέρα.

«Κοινά Περιουσιακά Στοιχεία» σημαίνει:
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(α)     κάθε ποσό που καταβάλλεται από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος στον Κοινό 
Εντολοδόχο Πληρωμών σύμφωνα με τον Όρο 2.1, και  

(β)     κάθε ποσό που λαμβάνεται ή ανακτάται από τον Κοινό Εντολοδόχο 
Πληρωμώναναφορικά με τις Υποχρεώσεις και το οποίο θα φυλάσσεται σε 
εμπίστευμα για να χρησιμοποιηθεί προς όφελος των Δανειστών σύμφωνα με τον Όρο 
3.2 (Υποχρεώσεις σχετικά με απόδοση εισπραχθέντων) ή τον Όρο 4.2 (Υποχρεώσεις 
απόδοσης εισπραχθέντων).

«Συναλλαγματική Ισοτιμία Κοινού Εντολοδόχου Πληρωμών» σημαίνει, 
αναφορικά με τη μετατροπή ενός νομίσματος (το «Πρώτο Νόμισμα») σε ένα άλλο 
νόμισμα (το «Δεύτερο Νόμισμα») την συναλλαγματική ισοτιμία του Κοινού 
Εκπροσώπου Πληρωμών για την αγορά του Δεύτερου Νομίσματος με το Πρώτο 
Νόμισμα στις ή περίπου στις 11.00 πμ. ώρα Λουξεμβούργου σε μια συγκεκριμένη 
ημέρα. 

«Όροι» σημαίνει τους όρους και τις διατάξεις των Ομολογιών που θα συσταθούν από 
και θα εκδοθούν σύμφωνα με τη ΣύμβασηΕμπιστεύματος. 

«Δανειστές» σημαίνει το ΕΤΧΣ ως δανειστή στη Σύμβαση Διευκόλυνσης της 
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ και τους Ομολογιούχους Δανειστές.

«Έγγραφο Χρέους» περιλαμβάνει τη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης 
Υποχρεώσεων ΣΙΤ, τα Έγγραφα Ομολογιών, την παρούσα Σύμβαση και κάθε άλλο 
έγγραφο που ορίζεται ως τέτοιο γραπτώς από τον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών, τον 
Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών, το ΕΤΧΣ και το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος. 

«Σύμβαση/(εις) Εγγύησης» έχει το νόημα που δίνεται στον Όρο «Σύμβαση/(εις) 
Εγγύησης»  στη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ.

«Αποτρεπτική Πληρωμή" έχει το νόημα που δίνεται στον όρο «Αποτρεπτική 
Πληρωμή» στη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ.

«Κόστος Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ» έχει το νόημα που δίνεται στον όρο «Κόστος 
Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ» στη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης 
Υποχρεώσεων ΣΙΤ.

«Πρόγραμμα Έκδοσης Χρέους ΕΤΧΣ» σημαίνει πρόγραμμα έκδοσης χρέους του 
ΕΤΧΣ που θεσπίστηκε σύμφωνα με τις Εγκυκλίους Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ. 

«Χρεωστικοί Τίτλοι ΕΤΧΣ» σημαίνει τα Χρηματοδοτικά Μέσα που εκδίδονται από 
το ΕΤΧΣ στη μορφή βραχυπρόθεσμων μη υποτεταγμένων ομολόγων με αποπληρωμή 
όχι μεγαλύτερη των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών τα οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα 
με Πρόγραμμα Έκδοσης Χρέους ΕΤΧΣ και τα οποία φέρουν επιτόκιο ύψους 
συγκρίσιμου με αυτού της αγοράς το οποίο θα ήταν πληρωτέο από το ΕΤΧΣ για μέσα 
της ίδιας ληκτότητας με αυτήν των Χρεωστικών Τίτλων ΕΤΧΣ.

«Εγκύκλιοι Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ» σημαίνει την χρηματοδοτική στρατηγική και 
τις εγκυκλίους του ΕΤΧΣ σε κάθε χρονική στιγμή όπως υιοθετείται από το διοικητικό 
συμβούλιο του ΕΤΧΣ και εγκρίνεται από τους Εγγυητές. 

«ΕΜΣ» έχει το νόημα πού δίνεται στον όρο «ΕΜΣ» στη Σύμβαση Διευκόλυνσης της 
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ.

«ΕΥΡ», «€» and «Ευρώ» υποδηλώνει την ενιαία νομισματική μονάδα των 
Συμμετεχόντων Κρατών Μελών, το οποίο θα είναι το νόμισμα υπολογισμού και 
πληρωμής της Σύμβασης αυτής.  

«Γεγονός Καταγγελίας» σημαίνει το γεγονός καταγγελίας (όπως και αν 
περιγράφεται αυτό) στη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ 
ή τους Όρους.



«ΟΕΕ» σημαίνει την Ομάδα Εργασίας του Εurogroup.

«Σύμβαση Πλαίσιο» έχει το νόημα που δίνεται στον όρο «Σύμβαση Πλαίσιο» που 
περιλαμβάνεται στη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ.

«Μέσα Χρηματοδότησης» σημαίνει ομολογίες, γραμμάτια, αξιόγραφα, χρεόγραφα ή 
άλλους μηχανισμούς χρηματοδότησης.

«Προμήθεια Εγγύησης» έχει το νόημα που δίνεται στον όρο Προμήθεια Εγγύησης 
που περιλαμβάνεται στη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ.

«Εγγυητές» έχει το νόημα που δίνεται στον όρο «Εγγυητές» που περιλαμβάνεται στη 
Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ.

«Τροποποίηση μεταξύ των Δανειστών» σημαίνει μία τροποποίηση ή παραίτηση 
σύμφωνα με τον Όρο 2.4 (Συγκαταθέσεις και Τροποποιήσεις).

«Κόστη Έκδοσης» έχει το νόημα που δίνεται στον όρο «Κόστη Έκδοσης» που 
περιλαμβάνεται στη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ.

«Υποχρεώσεις» σημαίνει όλες τις υφιστάμενες και μελλοντικές ευθύνες και 
υποχρεώσεις σε κάθε χρονική στιγμή του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους έναντι 
κάθε Δανειστή από τα Έγγραφα Χρέους αναφορικά με την προγραμματισμένη, 
εθελοντική ή υποχρεωτική αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκου 
(συμπεριλαμβανομένου αναφορικά με τον τόκο σύμφωνα με τη Σύμβαση 
Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ, του Κόστους Χρηματοδότησης 
ΕΤΧΣ, της Προμήθειας Διαχείρισης, Προμήθειας Δέσμευσης, Προμήθειας Εγγύησης 
και/ ή  κάθε Περιθώριο). Προς αποφυγή κάθε αμφιβολίας, κάθε άλλο τέλος, 
προμήθεια, κόστος και κάθε άλλο ποσό πληρωτέο στο ΕΤΧΣ σύμφωνα με τη 
Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ (συμπεριλαμβανομένης 
της Αρνητικής Διακράτησης, της Απώλειας Τόκου, Κόστη Έκδοσης, Αποτρεπτικών 
Πληρωμών  και κάθε Όρου 6(6) Αποπληρωμή) δεν αποτελούν και δεν θα αποτελούν 
Υποχρεώσεις. 

«Απώλεια Τόκου» έχει το νόημα που έχει ο Όρος «Απώλεια Τόκου» που 
περιλαμβάνεται στη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ.

«Περιθώριο» έχει το νόημα που έχει ο Όρος «Περιθώριο» που περιλαμβάνεται στη 
Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ.

«Αρνητική Διακράτηση» έχει το νόημα που έχει ο Όρος «Αρνητική Διακράτηση» 
που περιλαμβάνεται στη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ.

«Συμμετέχον Κράτος Μέλος» σημαίνει κάθε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
υιοθετεί ή έχει ως νόμιμο νόμισμά του το Ευρώ σύμφωνα με την νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την Οικονομική και Νομισματική Πολιτική. 

«Πληρωμή» σημαίνει την πληρωμή, προπληρωμή, αποπληρωμή, εξαργύρωση, 
ακύρωση ή αποδέσμευση από οποιαδήποτε Υποχρέωση. Προς αποφυγήν κάθε 
αμφιβολίας, όλα τα ποσά που έχουν ληφθεί, πληρωθεί ή ανακτηθεί αναφορικά με 
άλλες προμήθειες, έξοδα, δαπάνες και άλλα ποσά πληρωτέα στο ΕΤΧΣ σύμφωνα με 
τη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ 
(συμπεριλαμβανομένης της Αρνητικής Διακράτησης, της Απώλειας Τόκου, Κόστη 
Έκδοσης, Αποτρεπτικών Πληρωμών  και κάθε Όρου 6(6) Αποπληρωμή)  και/ή 
Έξοδα του Εμπιστευματοδόχου Ομολογιών δεν αποτελούν και δεν θα αποτελούν 
Πληρωμές. 

«Ημέρα Πληρωμής» σημαίνει κάθε καθορισμένη στο Κοινό Πίνακα Αποπληρωμών 
ημερομηνία εφόσον οι ημερομηνίες για τις Πληρωμές που πρέπει να γίνουν 
αναφορικά με τις Ομολογίες θα είναι πανομοιότυπες με τις ημερομηνίες Πληρωμών 



που θα γίνουν σύμφωνα με τη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης 
Υποχρεώσεων ΣΙΤ, με την προϋπόθεση ότι κατόπιν πρόωρης λήξης στο πλαίσιο των 
Ομολογιών ή της Σύμβασης Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ, η 
Ημέρα Πληρωμής θα περιλαμβάνει οποιαδήποτε μέρα κατά την οποία οι 
καταγγελθείσες υποχρεώσεις απαιτείται να πληρωθούν σύμφωνα με τους Όρους ή τη 
Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ (όπως εφαρμόζεται)  

«Προμήθεια Διαχείρισης» έχει το νόημα που δίνεται στον Όρο «Προμήθεια 
Διαχείρισης» που περιλαμβάνεται στη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης 
Υποχρεώσεων ΣΙΤ.

«Σύμβαση Εμπιστεύματος» σημαίνει την πράξη εμπιστεύματος με ημερομηνία [•] 
μεταξύ του Εμπιστευματοδόχου Ομολογιών και του Επωφελούμενου Κράτους 
Μέλους, οι όροι της οποίας εφαρμόζονται στις Ομολογίες και κάθε συμπληρωματική 
πράξη εμπιστεύματος που σχετίζεται με αυτές.  

«ΦΠΑ» σημαίνει τον φόρο προστιθέμενης αξίας όπως ορίζεται στη Σύμβαση του 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας του 1994 και κάθε άλλο φόρο παρόμοιας φύσης. 

«Εθελοντική Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων» έχει το νόημα που δίνεται 
στον όρο «Εθελοντική Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων» που περιλαμβάνεται 
στη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ.

1.2              Ερμηνεία

(α)          Εκτός αντίθετης πρόβλεψης, η αναφορά σε αυτή  τη Σύμβασησε: 

(i)             «Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών», «Δανειστή», «Εμπιστευματοδόχο 
Ομολογιών», «Εντολοδόχο Πληρωμών Ομολογιών» και «Μέρος», θα πρέπει να 
ερμηνευτεί ότι αποτελεί αναφορά σε αυτόν με τη συγκεκριμένη ιδιότητά του και όχι 
με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, 

(ii)           «Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών», «ΕΤΧΣ», «Εμπιστευματοδόχο  
Ομολογιών», «Εντολοδόχο Πληρωμών Ομολογιών» ή «Δανειστή Ομολογιών» ή 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο θα πρέπει να ερμηνευτεί ότι περιλαμβάνει τους 
διαδόχους στον τίτλο, τους επιτρεπόμενους εκδοχείς και τους επιτρεπόμενους 
δικαιούχους με την προϋπόθεση ότι τέτοιος διάδοχος ή εκδοχέας έχει συμφωνήσει 
να δεσμεύεται από την παρούσα Σύμβαση. 

(iii)         «Περιουσιακά στοιχεία» περιλαμβάνει υφιστάμενες και μελλοντικές ιδιοκτησίες, 
προσόδους και δικαιώματα κάθε είδους, 

(iv)         «Έγγραφο Χρέους» ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία ή μέσο (διάφορη από την 
αναφορά σε «Έγγραφο Χρέους» ή άλλη σύμβαση ή μέσο σε «πρωτότυπη μορφή») 
αποτελεί αναφορά στο Έγγραφο Χρέους ή άλλη συμφωνία ή έγγραφο, όπως αυτά 
τροποποιούνται, ανανεώνονται, συμπληρώνονται, επεκτείνονται ή 
επαναδιατυπώνονται μόνο όμως όπως επιτρέπεται από αυτή τη Σύμβαση

(v)           «Χρέος» συμπεριλαμβάνει κάθε υποχρέωση (είτε αυτή αποτελεί αυτοτελή 
υποχρέωση είτε εξασφάλιση) για την πληρωμή ή αποπληρωμή χρημάτων, είτε 
υφιστάμενη είτε μελλοντική, υπαρκτή ή ενδεχόμενη,

(vi)         «πρωτότυπη μορφή» ενός «Εγγράφου Χρέους» ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ή 
μέσο αποτελεί αναφορά σε αυτό το «Έγγραφο Χρέους», σύμβαση ή μέσο όπως 
αρχικώς συνήφθη, 



(vii)       «πρόσωπο» περιλαμβάνει κάθε άτομο, εταιρία, επιχείρηση, νομικό πρόσωπο, 
κράτος ή όργανο του κράτους ή οποιαδήποτε ένωση, εμπίστευμα, κοινοπραξία ή 
προσωπική εταιρία (με ή χωρίς ξεχωριστή νομική προσωπικότητα),

(viii)     «κανονισμός» συμπεριλαμβάνει κάθε κανονισμό, κανόνα, επίσημη οδηγία, αίτημα, 
εγκύκλιο (με ή χωρίς ισχύ νόμου) οποιουδήποτε κυβερνητικού, διακυβερνητικού, ή 
υπερεθνικού οργανισμού, οργάνου ή υπηρεσίας) ή οποιασδήποτε κανονιστικής ή 
αυτορρυθμιστικής ή άλλης αρχής ή οργανισμού), 

(ix)             ο ενικός περιλαμβάνει τον πληθυντικό και αντιστρόφως (εκτός αν το 
περιεχόμενο υποδηλώνει διαφορετικά) και

(x)               Διάταξη νόμου αποτελεί αναφορά σε αυτή τη διάταξη νόμου όπως 
τροποποιείται ή θεσπίζεται εκ νέου. 

(β) Υπέρτιτλοι με αναφορά σε Τμήματα, Όροι και Παραρτήματα εξυπηρετούν μόνο 
σκοπούς διευκόλυνσης. 

1.3               Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ 

Έχει αναγνωριστεί και συμφωνηθεί από τα Μέρη ότι, σύμφωνα με τον Όρο 2(3)(δ) 
της Σύμβασης Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ, το ΕΤΧΣ έχει 
εκπληρώσει ή θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του να παράσχει τα Ποσά 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που διατίθενται σύμφωνα με αυτό το μηχανισμό με την 
παράδοση των Χρεωστικών Τίτλων ΕΤΧΣ με συνολικό θεωρητικό ποσό κεφαλαίου 
ίσο με τα σχετικά Ποσά Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης. Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, 
για όλους τους σκοπούς της Σύμβασης Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων 
ΣΙΤ και αυτής της Σύμβασης τα εκκρεμή ποσά και οι ληξιπρόθεσμες Πληρωμές και 
Υποχρεώσεις που οφείλονται σε σχέση με τη Σύμβαση Διευκόλυνσης της 
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ θα καθορίζονται με αναφορά στο/α Ποσό/ά της 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που διατέθηκαν και παραμένουν εκκρεμή σε κάθε 
χρονική στιγμή και δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από οποιαδήποτε αλλαγή στην 
τρέχουσα αξία Χρεωστικών Τίτλων ΕΤΧΣ. 

2.                  Υποχρεωσεις

2.1.     Πληρωμή Υποχρεώσεων 

Υπό τους όρους αυτής της Σύμβασης:

(α)     Το ΕΤΧΣ και το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος συμφωνούν με την παρούσα ότι το 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα πραγματοποιεί Πληρωμές σύμφωνα με τη 
Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ σε λογαριασμό του 
Κοινού Εντολοδόχου Πληρωμών, όπως αυτός ορίζεται σύμφωνα με τον Όρο 16 
(Λογαριασμοί).

  (β)      Ο Εμπιστευματοδόχος των Ομολογιών και ο Εντολοδόχος Πληρωμών 
Ομολογιών συμφωνούν με την παρούσα ότι το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος, θα 
πρέπει να πραγματοποιεί Πληρωμές σύμφωνα με τα Έγγραφα Ομολογιών στο 
λογαριασμό του Κοινού Εντολοδόχου Πληρωμών, όπως αυτός ορίζεται σύμφωνα με 
τον Όρο 16 (  Λογαριασμοί  ).  

  (γ)      Όλες οι Καταβολές που θα γίνουν από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος 
σύμφωνα με τον Όρο 12 αυτής της Σύμβασης (Δαπάνες και Έξοδα) στον Κοινό 
Εντολοδόχο Πληρωμών πρέπει να γίνουν από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος στο 
λογαριασμό του Κοινού Εντολοδόχου Πληρωμών όπως αυτός ορίζεται σύμφωνα με 
τον Όρο 16 (Λογαριασμοί).

  (δ)      Όλες οι Καταβολές που θα γίνουν από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος 
σύμφωνα με τη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ και τα 
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Έγγραφα  Ομολογιών θα πρέπει να γίνουν αποκλειστικά κατά τις Ημέρες Πληρωμών, 
με την προϋπόθεση ότι το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος δεν απαλλάσσεται από τις 
υποχρεώσεις του να πραγματοποιήσει Πληρωμή αν αδυνατεί να πραγματοποιήσει 
Πληρωμή σε μία Ημερομηνία Πληρωμής.

(ε)        Ο Κοινός Εντολοδόχος Πληρωμών θα εφαρμόσει τις Πληρωμές αυτές 
σύμφωνα με τον Όρο 6.1 (Σειρά Εφαρμογής). 

(στ)      Προς αποφυγή αμφιβολίας, όλες οι προμήθειες, τέλη, δαπάνες και άλλα ποσά 
πληρωτέα από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος στο ΕΤΧΣ σύμφωνα με τη Σύμβαση 
Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ (συμπεριλαμβανομένης της 
Αρνητικής Διακράτησης, της Απώλειας Τόκου, των Εξόδων Έκδοσης, Αποτρεπτικών 
Πληρωμών και κάθε Όρου 6(6) Αποπληρωμή) τα οποία ποσά δεν αποτελούν 
Πληρωμές, θα πρέπει να είναι πληρωτέα απευθείας από το Επωφελούμενο Κράτος 
Μέλος στο ΕΤΧΣ.

  (ζ)      Προς αποφυγή αμφιβολίας,

(i)                 οποιαδήποτε Έξοδα του Εμπιστευματοδόχου Ομολογιών και

(ii)               οποιεσδήποτε πληρωμές προμηθειών, εξόδων και δαπανών ή σύμφωνες 
με οποιαδήποτε συμβατικά δικαιώματα αποζημίωσης Σύμβασηςύμβασηστον Κοινό 
Εντολοδόχο Πληρωμών σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, δεν συνιστούν 
Πληρωμές και  καταβάλλονταιαπό το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ή τους 
Κατόχους Ομολογιών απευθείας στον Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών ή στον Κοινό 
Εντολοδόχο Πληρωμών (ανάλογα με την περίπτωση).

2.2                                          Τροποποιήσεις και Παραιτήσεις  :  ΕΤΧΣ

(α)        Με την επιφύλαξη των Όρων 2.2(β) έως (δ), το Επωφελούμενο Κράτος 
Μέλος και το ΕΤΧΣ μπορούν να τροποποιήσουν τους ή να παραιτηθούν από τους 
όρους της Σύμβασης Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ  σύμφωνα με 
τους όρους της (και με την επιφύλαξη της ύπαρξης όποιας συγκατάθεσης απαιτείται 
σύμφωνα με αυτούς) σε κάθε χρονική στιγμή. 

(β)                        Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος και το ΕΤΧΣ δεν μπορούν, με την   
επιφύλαξη του Όρου 2.2 (γ) και (δ) του παρόντος Όρου 2.2, (χωρίς την προηγούμενη 
γραπτή συγκατάθεση του Εμπιστευματοδόχου Ομολογιών (ο οποίος ενεργεί σύμφωνα 
με τη Σύμβαση Εμπιστεύματος)) να αλλάξουν τους ή να παραιτηθούν από τους όρους 
της Σύμβασης Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ, εάν η τροποποίηση 
ή η παραίτηση αποτελεί, σε σχέση με τους αρχικούς όρους της Σύμβασης 
Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ (ή τους αρχικούς όρους της όπως 
τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τους όρους αυτής της Σύμβασης):

(i)                                                                       μία τροποποίηση ή παραίτηση η οποία αλλάζει οποιαδήποτε από τις      ημέρες   
   κατά τις οποίες θα πρέπει μία Καταβολή να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη   
Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ από μία Ημερομηνία 
Πληρωμής, 

(ii)                                                                 μία τροποποίηση ή παραίτηση η οποία οδηγεί σε μία υποχρέωση του   
Επωφελούμενου Κράτους να πραγματοποιήσει μία Πληρωμή που θα οδηγούσε, κατά 
την οποιαδήποτε Ημέρα Πληρωμής: 

(A)             το σωρευτικό ποσοστό του αρχικού ποσού κεφαλαίου της Σύμβαση 
Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ το οποίο έχει επιστραφεί, 
αποπληρωθεί, ή ανακτηθεί να ξεπερνά το σωρευτικό ποσοστό κεφαλαίου 
αποπληρωμής όπως αυτό ορίζεται στον Κοινό Πίνακα Αποπληρωμών αναφορικά με 
αυτή την Ημέρα Πληρωμής, και/ή   
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(B)              οποιαδήποτε Πληρωμή τόκου να είναι ληξιπρόθεσμη σε ημερομηνία 
συντομότερη από αυτή για την οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί , ή

(iii)              σε τροποποίηση των διατάξεων του Όρου 6(6) της Σύμβασης 
Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ ή στον ορισμό του «Γεγονότος 
Διατάραξης Αγοράς» που ορίζεται στον Όρο 1 (Ορισμοί) της Σύμβασης 
Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ.

Τα Μέρη αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι εάν είναι να γίνει οποιαδήποτε 
τροποποίηση στο πρόγραμμα αποπληρωμής για το κεφάλαιο σύμφωνα με τη 
Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ, με τη συναίνεση του 
Εμπιστευματοδόχου Ομολογιών σύμφωνα με τον παρόντα Όρο 2.2(β) τα Μέρη 
πρέπει να προβούν σε επακόλουθες τροποποιήσεις στα Έγγραφα του Χρέους ως αυτό 
απαιτείται προκειμένου να αποτυπωθούν αυτές οι τροποποιήσεις στον Κοινό Πίνακα 
Αποπληρωμών και/ή σε κάθε ισοδύναμο πίνακα σε κάθε άλλο Έγγραφο Χρέους. 

(γ)                              Προς αποφυγή κάθε αμφιβολίας,  τα Μέρη αναγνωρίζουν      και συμφωνούν ότι  μία   
προσαρμογή στο Κόστος Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ (η οποία προσαρμογή μπορεί να 
είναι προς τα πάνω ή προς τα κάτω) μπορεί να συμβεί κατά καιρούς σύμφωνα με τους 
όρους  της  Σύμβαση  Διευκόλυνσης  της  Διαχείρισης  Υποχρεώσεων  ΣΙΤ  και  κάθε 
τέτοια προσαρμογή δεν θα αποτελεί παράβαση της Σύμβασης αυτής. 

(δ)          Τα Μέρη αναγνωρίζουν  επιπλέον ότι το ΕΤΧΣ και το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος 
ενεργώντας  από κοινού αναφορικά με τη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης 
Υποχρεώσεων  ΣΙΤ,  θα  μπορούν  να  τροποποιήσουν  το  επιτόκιο  (έτσι  ώστε  να 
αυξήσουν ή να μειώσουν το επιτόκιο ή να αλλάξουν τη βάση υπολογισμού επί της 
οποίας υπολογίζεται), να εισάγουν Περιθώριο και/ή να αυξήσουν ή να μειώσουν τα 
τέλη, σε αντιστοιχία με τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του ΕΤΧΣ και/ ή 
των μετόχων του ΕΤΧΣ που μπορεί να πάρουν κατά καιρούς σε σχέση με τη γενική 
τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζεται και σε άλλα Κράτη Μέλη που επωφελούνται 
από τη χρηματοδότηση του ΕΤΧΣ και  κατόπιν απόφασης της ΟΕΕ προς αυτή τη 
κατεύθυνση και ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα παραβιάζουν τον Όρο 2.2. 

2.3              Τροποποιήσεις και Παραιτήσεις:  Ομολογιούχοι Δανειστές 

(α)        Με την επιφύλαξη του Όρου 2.3(β), το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος και οι 
Ομολογιούχοι Δανειστές μπορούν να τροποποιούν τους ή να παραιτούνται από τους 
όρους των Εγγράφων Ομολογιών σύμφωνα με τους όρους τους (και με την επιφύλαξη 
όποιας συγκατάθεσης απαιτείται κατά καιρούς) σε κάθε χρονική στιγμή.  

(β)        Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος και οι Ομολογιούχοι Δανειστές δεν 
μπορούν (χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΕΤΧΣ) να 
τροποποιήσουν τους ή να παραιτηθούν από τους όρους των Εγγράφων των 
Ομολογιών εάν οι τροποποίηση ή η παραίτηση είναι, αναφορικά με τους αρχικούς 
όρους των Εγγράφων των Ομολογιών (ή τους αρχικούς όρους για αυτά όπως 
τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τους όρους αυτής της Σύμβασης): 

(i)                       τροποποίηση ή παραίτηση η οποία αλλάζει οποιαδήποτε από τις ημέρες κατά 
τις οποίες θα πρέπει μία Καταβολή να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα Έγγραφα 
Ομολογιών από μία Ημέρα Πληρωμών,  ή

(ii)                     τροποποίηση ή παραίτηση η οποία οδηγεί σε μία υποχρέωση του 
Επωφελούμενου Κράτους να πραγματοποιήσει μία Πληρωμή που θα είχε ως 
αποτέλεσμα, κατά την οποιαδήποτε Ημέρα Πληρωμής: 

(A)             το σωρευτικό ποσοστό του αρχικού ποσού κεφαλαίου των Ομολογιών το 
οποίο έχει επιστραφεί, αποπληρωθεί, ή ανακτηθεί να ξεπερνά το σωρευτικό ποσοστό 
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κεφαλαίου αποπληρωμής όπως αυτό ορίζεται στον Κοινό Πίνακα Αποπληρωμής 
αναφορικά με αυτή της Ημέρα Πληρωμής, και/ή   

(B)              οποιαδήποτε Πληρωμή τόκου να είναι ληξιπρόθεσμη σε ημερομηνία 
συντομότερη από αυτή για την οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί. 

Τα Μέρη αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι εάν είναι να γίνει μια τροποποίηση του 
προγράμματος αποπληρωμής κεφαλαίου για τις Ομολογίες, με τη συναίνεση του 
ΕΤΧΣ σύμφωνα με τον παρόντα Όρο 2.3(β) τα Μέρη θα προβούν σε επακόλουθες 
τροποποιήσεις στα Έγγραφα του Χρέους ως αυτό απαιτείται ώστε να αποτυπωθούν 
αυτές οι τροποποιήσεις στο Κοινό Πίνακα Αποπληρωμών και/ή σε κάθε ισοδύναμο 
πίνακα σε κάθε άλλο Έγγραφο Χρέους.

2.4               Συγκαταθέσεις και Τροποποιήσεις 

(α)        Τα Μέρη μπορούν να παραιτηθούν από τις διατάξεις αυτής της Σύμβασης 
μόνο μετά την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΕΤΧΣ και του 
Εμπιστευματοδόχου Ομολογιών (ενεργώντας σύμφωνα με τα Έγγραφα Ομολογιών). 

(β)        Αυτή η Σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο μετά από την έγγραφη 
συγκατάθεση του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους, του ΕΤΧΣ, της Τράπεζας της 
Ελλάδος, του Κοινού Εντολοδόχου Πληρωμών, του Εντολοδόχου Πληρωμών 
Ομολογιών και του Εμπιστευματοδόχου Ομολογιών (ενεργώντας σύμφωνα με τα 
Έγγραφα Ομολογιών). 

2.5                                            Αποπληρωμές του Όρου   6(6) 

(α)          Στην περίπτωση που το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος απαιτείται να 
πραγματοποιήσει και πραγματοποιεί μία αποπληρωμή σύμφωνα με τον Όρο 6(6) της 
Σύμβασης Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ ως αποτέλεσμα ενός 
Γεγονότος Διατάραξης της Αγοράς, (όπως ορίζεται εκεί) (κάθε τέτοια αποπληρωμή 
«Προπληρωμή εξαιτίας Γεγονότος Διατάραξης της Αγοράς»), το Επωφελούμενο 
Κράτος Μέλος: 

(i)             το αργότερο μετά από τρεις (3) Εργάσιμες Ημέρες μετά το Γεγονός Διατάραξης 
της Αγοράς, επιδίδει ειδοποίηση στον Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών, σύμφωνα με 
την οποία προτείνει να αγοράσει στην ονομαστική τους αξία μαζί με τους 
δεδουλευμένους τόκους, Ομολογίες συνολικού ποσού κεφαλαίου ίσου με το προϊόν 
(i) του ποσού κατά το οποίο αυτή η Προπληρωμή εξαιτίας Γεγονότος Διατάραξης της 
Αγοράς, (μαζί με το ποσό κάθε άλλης Προπληρωμής εξαιτίας Γεγονότος Διατάραξης 
της Αγοράς, αλλά μόνο κατά το μέτρο που αυτή η Προπληρωμή εξαιτίας Γεγονότος 
Διατάραξης της Αγοράς δεν έχει γίνει αντικείμενο νέου δανεισμού ή έχει αποτελέσει 
αντικείμενο μίας προγενέστερης προσφοράς προπληρωμής σύμφωνα με τον Όρο 2.5) 
υπερβαίνει τα €3.000.000.000, εφόσον υπάρχει τέτοιο, και (ii) τα Αναλογικά 
Πολλαπλάσια (όπως ορίζονται παρακάτω), και 

(ii)           κατά την πρώτη Εργάσιμη Ημέρα που πέφτει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες 
μετά την ημερομηνία αυτής της Προπληρωμής εξαιτίας Γεγονότος Διατάραξης της 
Αγοράς, επιδίδει ειδοποίηση στον Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών, σύμφωνα με την 
οποία προτείνει να αγοράσει στην ονομαστική τους αξία, μαζί με τους 
δεδουλευμένους τόκους, Ομολογίες συνολικού ποσού κεφαλαίου (μετά από κάθε 
προσαρμογή για στρογγυλοποίηση) ίσου με το προϊόν (i) του ποσού κατά το οποίο 
αυτή η Προπληρωμή εξαιτίας Γεγονότος Διατάραξης της Αγοράς, (μαζί με κάθε άλλη 
Προπληρωμή εξαιτίας Γεγονότος Διατάραξης της Αγοράς αλλά μόνο κατά το μέτρο 
που αυτή η Προπληρωμή Γεγονότος Διατάραξης της Αγοράς δεν έχει γίνει 
αντικείμενο νέου δανεισμού ή έχει αποτελέσει αντικείμενο μία προγενέστερης 
προσφοράς προπληρωμής σύμφωνα με τον Όρο 2.5) υπερβαίνει τα €3.000.000.000 
και (ii) τα Αναλογικά Πολλαπλάσια και ο Εμπιστευματοδόχος Ομολογιών παραδίδει, 
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προσηκόντως αντίγραφο κάθε τέτοιας ειδοποίησης στους Ομολογιούχους σύμφωνα 
με τους Όρους. Για τους σκοπούς του Όρου 8.6(α), το ΕΤΧΣ θεωρείται ότι έχει ρητώς 
συναινέσει εγγράφως σε κάθε αγορά Ομολογιών που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με 
προσφορά που έγινε δυνάμει του παρόντος Όρου 2.5. 

(β)        «Αναλογικά Πολλαπλάσια» σημαίνει, κατά την ημερομηνία οποιουδήποτε 
Γεγονότος Διατάραξης της Αγοράς (αλλά πριν παράσχει αποτέλεσμα), το συνολικό 
ποσό κεφαλαίου των Ανεξόφλητων Ομολογιών (όπως προσδιορίζονται στη 
ΣύμβασηΕμπιστεύματος) την ημέρα εκείνη διαιρούμενο με το συνολικό ποσό που 
εκκρεμεί σύμφωνα με την Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων 
ΣΙΤ εκείνη την ημερομηνία.  

(γ)        Κάθε αγορά που έχει γίνει σύμφωνα με τον Όρο 2.5 θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί σε ημερομηνία όχι πριν από τριάντα (30) και όχι περισσότερο από 
εξήντα (60) ημέρες μετά από την ημερομηνία κατά την οποία η ειδοποίηση 
προσφοράς παραδόθηκε στον Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών και οι Ομολογίες που 
προσφέρθηκαν στην προσφορά θα γίνουν δεκτές από το Επωφελούμενο Κράτος 
Μέλος κατ’ αναλογία στη περίπτωση υπερκάλυψης ή, για την περίπτωση που δεν 
δεχτούν όλοι οι Ομολογιούχοι την προσφορά να αγοράσουν, το Αναλογικά 
Πολλαπλάσιο θα μειωθεί κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό των Ομολογιών που 
κατέχουν οι Ομολογιούχοι που δεν δέχονται την προσφορά να αγοράσουν, 

2.6                     Καμία επίδραση σε Άλλα Δάνεια  

Προς αποφυγή αμφιβολιών:

 (α)    τίποτε σε οποιοδήποτε  Έγγραφο Χρέους δεν θα υποχρεώνει το ΕΤΧΣ ή το 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος να εξασφαλίσει την καταβολή προς ή να καταβάλει 
στον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών ή σε οποιονδήποτε άλλο εκτός του ΕΤΧΣ ποσά 
που οφείλονται στο πλαίσιο οποιουδήποτε δανείου ή άλλου οικονομικού πλαισίου 
χρηματοδότησης (διάφορο της Σύμβασης Διευκόλυνσης της Διαχείρισης 
Υποχρεώσεων ΣΙΤ) που το ΕΤΧΣ έχει επεκτείνει ή ενδέχεται στο μέλλον να 
επεκτείνει ως προς το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος («Άλλα Δάνεια»).

 (β)    τίποτα σε οποιοδήποτε  Έγγραφο Χρέους δεν θα περιορίσει το Επωφελούμενο 
Κράτος Μέλος από το να εκπληρώνει εν όλω, όπως και όταν υποχρεούται να το 
πράξει, τις υποχρεώσεις του προς το ΕΤΧΣ στο πλαίσιο  οποιουδήποτε Άλλου 
Δανείου, και 

 (γ)    ούτε ο Κοινός Εντολοδόχος Πληρωμών, ούτε ο Εμπιστευματοδόχος Ομολογιών, ούτε 
οι Ομολογιούχοι, ούτε ο Ομολογιακός Εντολοδόχος Πληρωμών, ούτε οποιοσδήποτε 
άλλος θα έχει δικαίωμα αναγωγής ή απαίτηση έναντι του ΕΤΧΣ σχετικά με 
οποιαδήποτε ποσά οφείλονται από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος προς το ΕΤΧΣ 
στο πλαίσιο οποιουδήποτε Άλλου Δανείου ή σχετικά με οποιαδήποτε ποσά 
καταβλήθηκαν από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ή εισπράχθηκαν ή 
ανακτήθηκαν από το ΕΤΧΣ προς απόσβεση των υποχρεώσεών του Επωφελούμενου 
Κράτους Μέλους στο πλαίσιο οποιουδήποτε Άλλου Δανείου. 

3. ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ από τους ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ

3.1       Ποσά που εισπράττονται από τους Δανειστές

Με την επιφύλαξη του Όρου 3.4, αν το ΕΤΧΣ ή οποιοσδήποτε Ομολογιούχος 
Δανειστής εισπράξει μία Πληρωμή ή ανακτήσει οποιοδήποτε ποσό 
(συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης δια συμψηφισμού) σχετικά με μία 
Υποχρέωση, με τρόπο διάφορο απ’ ότι μέσω Πληρωμής γενόμενης υπό τον Όρο 2.1 
(Πληρωμές), τότε το ΕΤΧΣ ή, κατά περίπτωση, ο σχετικός Ομολογιακός Δανειστής 
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θα φέρει την ευθύνη να προβεί σε πληρωμή ποσού ίσου με το ποσό που εισπράχθηκε, 
ανακτήθηκε ή θεωρείται ότι έχει εισπραχθεί ή ανακτηθεί, προς τον Κοινό Εντολοδόχο 
Πληρωμών, για χρήση από τον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών σύμφωνα με τον Όρο 6 
(Χρήση των Προσόδων). Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο παρών Όρος 3 και η παρούσα 
Σύμβαση δεν εφαρμόζονται επί:

 (α)    οιωνδήποτε ποσών που εισπράττονται ή ανακτώνται από το ΕΤΧΣ ή τον 
Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών, τα οποία δεν σχετίζονται με Πληρωμές ή 
Υποχρεώσεις, όπως κάθε ποσό που περιγράφεται στον Όρο 2.1(στ), που 
καταβάλλεται, εισπράττεται ή ανακτάται  με άλλον τρόπο από το ΕΤΧΣ και κάθε 
άλλο ποσό, όπως περιγράφεται στον Όρο 2.1.(ζ), που καταβάλλεται, εισπράττεται ή 
ανακτάται με άλλον τρόπο από τον Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών, 

 (β)    οιωνδήποτε ποσών που εισπράττονται ή ανακτώνται από το ΕΤΧΣ στο πλαίσιο ή σε 
σχέση με οποιαδήποτε σύμβαση χρηματοδοτικής ενίσχυσης, διευκόλυνση ή άλλη 
συμφωνία που ενδέχεται να συναφθεί μεταξύ του ΕΤΧΣ και του Επωφελούμενο 
Κράτους Μέλους, διάφορη του πλαισίου χρηματοδότησης που προβλέπεται στο 
πλαίσιο της Σύμβασης Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ, ή

(γ)        οιωνδήποτε ποσών που εισπράττονται ή ανακτώνται από τον 
Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών στο πλαίσιο οιασδήποτε άλλης σύμβασης ή ρύθμισης 
μεταξύ του Εμπιστευματοδόχου Ομολογιών και του Επωφελούμενου Κράτους 
Μέλους εκτός των σχετικών με τα Έγγραφα Χρέουςκαι, ιδίως, ο παρών Όρος 3, η 
παρούσα Σύμβαση και τα Έγγραφα Χρέους δεν χορηγούν οιαδήποτε δικαιώματα 
στους Ομολογιούχους Δανειστές ούτε επιβάλλουν υποχρεώσεις ή ευθύνες στο ΕΤΧΣ 
σχετικά με οποιαδήποτε σύμβαση χρηματοδοτικής ενίσχυσης, διευκόλυνσης (ή άλλη 
συμφωνία ή άλλα χρήματα ή ποσά εισπραττόμενα από το ΕΤΧΣ σε σχέση με αυτά) 
πέρα από τη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ.    

3.2                   Υποχρεώσεις σχετικά με την απόδοση εισπραχθέντων  

Κάθε ποσό που καταβάλλεται από ένα Δανειστή στον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών 
υπό τον παρόντα Όρο 3 θα βρίσκεται σε εμπίστευμα στην κατοχή του Κοινού 
Εντολοδόχου Πληρωμών προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους 
της παρούσας Σύμβασης. 

3.3       Έκταση απόσβεσης υποχρεώσεων

Αναγνωρίζεται και συμφωνείται ότι κάθε ποσό που εισπράττεται ή ανακτάται από το 
ΕΤΧΣ ή έναν Ομολογιούχο Δανειστή, στο οποίο εφαρμόζεται ο ανωτέρω Όρος 3.1, 
θα οδηγεί σε απόσβεση των υποχρεώσεων του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους στο 
πλαίσιο της Σύμβασης Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ και/ή των 
Ομολογιών στην έκταση που ένα ποσό ίσο με το ποσό που εισπράχθηκε ή 
ανακτήθηκε καταβάλλεται στον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών και στη συνέχεια 
καταβάλλεται από τον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών στο ΕΤΧΣ (στην περίπτωση 
της Σύμβασης Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ), ή τον 
Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών ή τον Εντολοδόχο Πληρωμών Ομολογιών (όπως 
ισχύει στην περίπτωση των Ομολογιών) σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
Σύμβασης. Επομένως, η υποχρέωση σε σχέση με την οποία εισπράχθηκε ή 
ανακτήθηκε αυτό το ποσό δεν θα εκπληρώνεται ή, στο βαθμό που είναι απαραίτητο, 
θα επαναφέρεται κατά την έκταση που το σχετικό ποσό τελικά θα ανακατανέμεται 
προς απόσβεση διαφορετικής Υποχρέωσης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
Σύμβασης.  

3.4                     Πληρωμές μεταξύ Δανειστών

Εάν και για όσο χρονικό διάστημα ο Κοινός Εντολοδόχος Πληρωμών είναι η 
Τράπεζα της Ελλάδος, το ΕΤΧΣ και οι Ομολογιούχοι Δανειστές μπορούν να 
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προβαίνουν σε απόσβεση των υποχρεώσεών τους υπό τον ανωτέρω Όρο 3.1 σε σχέση 
με οποιαδήποτε Πληρωμή που εισπράττεται ή οποιοδήποτε ποσό ανακτάται 
(συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης δια συμψηφισμού), προβαίνοντας σε μεταξύ 
τους καταβολές σε ποσά ίσα με τα ποσά που διαφορετικά θα οφείλονταν στο σχετικό 
Μέρος από τον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών, σύμφωνα με τον Όρο 6 (Χρήση 
Προσόδων) σχετικά με αυτή την Πληρωμή που εισπράχθηκε ή το ποσό που 
ανακτήθηκε. Σε αυτή την περίπτωση, το ΕΤΧΣ, ή κατά περίπτωση, ο(ι) σχετικός(οί) 
Ομολογιούχος(οι) Δανειστης(ές) ενημερώνουν τον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών για 
την πληρωμή που έγινε σύμφωνα με τον παρόντα Όρο 3.4.  

3.5       Δέσμευση Ομολογιούχων

Στο μέτρο που οποιαδήποτε δέσμευση ή υποχρέωση σύμφωνα με τον παρόντα Όρο 3 
δίδεται  από Ομολογιούχους Δανειστές, οι οποίοι είναι Ομολογιούχοι, τα Μέρη 
αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι κάθε Ομολογιούχος , συμφωνώντας να καταστεί 
κάτοχος Ομολογιών, έχει συμφωνήσει στο πλαίσιο των Όρων αυτών των Ομολογιών 
και της Σύμβασης Εμπιστεύματος ότι δεσμεύεται από τους όρους της παρούσας 
Σύμβασης. 

4.                             ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ 
ΜΕΛΟΣ

4.1                       Ποσά εισπραττόμενα από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος

Εάν το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος εισπράξει ή ανακτήσει οποιοδήποτε ποσό ή 
Πληρωμή (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε Πληρωμής που εισπράττεται από το 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος υπό την ιδιότητά του ως κατόχου Ομολογίας και 
συμπεριλαμβανομένης της Πληρωμής δια συμψηφισμού), που, υπό τους όρους 
οποιουδήποτε από τα Έγγραφα Χρέους, θα έπρεπε να έχει καταβληθεί στον Κοινό 
Εντολοδόχο Πληρωμών, τότε το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα καταβάλει 
αμελλητί το ποσό αυτής της είσπραξης ή ανάκτησης στον Κοινό Εντολοδόχο 
Πληρωμών προς χρήση από τον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσαςΣύμβασης. Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο παρών Όρος 4.1 δεν 
εφαρμόζεται επί ποσών που εισπράττονται από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος 
προερχόμενων από τον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών λόγω του ότι το 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος είναι κάτοχος ΟμολογιώνΟμολογιών που 
αποκτήθηκαν από αυτό σύμφωνα με τους όρους των Εγγράφων Χρέους, εάν και στην 
έκταση που δεν υφίσταται έλλειμμα στις Πληρωμές που γίνονται ή πρόκειται να 
γίνουν προς τους Δανειστές.                 

4.2       Υποχρεώσεις σχετικά με την απόδοση εισπραχθέντων

Κάθε ποσό που καταβάλλεται από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος υπό τον παρόντα 
Όρο 4 (Απόδοση Εισπραχθέντων από Επωφελούμενο Κράτος Μέλος) τηρείται σε 
εμπίστευμα από τον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών προς χρήση σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας  Σύμβασης.  

5.         ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ

   (α)            Κάθε ποσό που καταβάλλεται από έναν Δανειστή (ένας   «Ανακτών Δανειστής»  ) στον   
Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών υπό τον Όρο 3 (  Απόδοση Εισπραχθέντων από   
Δανειστές  ) ή σε οποιοδήποτε άλλο Μέρος σύμφωνα με τον Όρο 3.4 (  Πληρωμές   
μεταξύ Δανειστών  )     λογίζεται σαν να έχει καταβληθεί από το Επωφελούμενο Κράτος   
Μέλος προς τον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών.      Όπου τέτοιο ποσό καταβλήθηκε   
στον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών, το εν λόγω ποσό θα κατανέμεται από τον Κοινό 
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Εντολοδόχο Πληρωμών στους Δανειστές σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσαςΣύμβασης. 

 (β)    Κατόπιν διανομής από τον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών ή πληρωμής από ένα 
Μέρος σε άλλο σύμφωνα με τον Όρο 3.4 (Πληρωμές μεταξύ Δανειστών) 
οποιουδήποτε ποσού εισπράχθηκε ή ανακτήθηκε από έναν Ανακτώντα Δανειστή 
προερχόμενου από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος (όπως περιγράφεται στην 
παράγραφο (α) (ανωτέρω), ως προς τις σχέσεις, μεταξύ του Επωφελούμενου Κράτους 
Μέλους και του Ανακτώντα Δανειστή, ένα ποσό ίσο με το ποσό που εισπράχθηκε ή 
ανακτήθηκε από αυτόν τον Ανακτώντα Δανειστή και το οποίο έχει καταβάλει σε 
άλλο Μέρος σύμφωνα με τον Όρο 3.4 (Πληρωμές μεταξύ Δανειστών) ή έχει 
καταβάλει στον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών (το «Κοινό Ποσό») θα λογίζεται σαν 
να μην είχε καταβληθεί από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος στον Ανακτώντα 
Δανειστή και σαν να μην είχε οδηγήσει σε απόσβεση της υποχρέωσης του 
Επωφελούμενου Κράτους Μέλους που οφείλεται σε αυτόν τον Ανακτώντα Δανειστή. 

6.                             ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ

6.1                       Σειρά κατανομής

(α)       Όλα τα ποσά που εισπράττονται ή ανακτώνται από καιρού εις καιρόν από τον Κοινό 
Εντολοδόχο Πληρωμών σύμφωνα με τους όρους οποιουδήποτε Εγγράφου Χρέους ή 
στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης βρίσκονται στην κατοχή του Κοινού 
Εντολοδόχου Πληρωμών σε εμπίστευμα προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει (με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος όρου 6 (Κατανομή Προσόδων)), κατά την 
ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:   

Πρώτον  σε απόσβεση οποιωνδήποτε ποσών οφείλονται στον Κοινό Εντολοδόχο 
Πληρωμών, κατά την έκταση που το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος δεν έχει 
καταβάλει τα καταβλητέα από αυτό ποσά στον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών υπό 
τον Όρο 12 (Κόστη και Έξοδα),

Δεύτερον  σε καταβολή προς:

(i)                 το ΕΤΧΣ και

(ii)               τον Εντολοδόχο Πληρωμών Ομολογιών ή, κατά τη διακριτική ευχέρεια του 
Εμπιστευματοδόχου Ομολογιών (ενεργούντος σύμφωνα με την Σύμβαση 
Εμπιστεύματος), για λογαριασμό του ίδιου και των Ομολογιούχων,

για χρήση προς την απόσβεση των Υποχρεώσεων pro-rata, όπως περιγράφεται στην 
παράγραφο (β) κατωτέρω και 

Τρίτον το υπόλοιπο, εάν υπάρχει, σε πληρωμή προς το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος. 

 (β)         Για το σκοπό του καθορισμού του ποσού οποιασδήποτε pro-rata καταβολής που θα 
γίνει σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο (α): 

(A)       σε σχέση με Πληρωμές ή άλλα ποσά εισπραττόμενα ή ανακτώμενα από τον Κοινό 
Εντολοδόχο Πληρωμών προς διανομή σε μία Ημέρα Πληρωμής κατά την οποία δεν 
υπάρχουν ληξιπρόθεσμα ή ανεξόφλητα ποσά σχετικά με Πληρωμές οφειλόμενες σε 
προγενέστερες Ημερομηνίες Πληρωμών, ο Κοινός Εντολοδόχος Πληρωμών θα 
κατανέμει το εισπραττόμενο ή ανακτώμενο ποσό σε βάση pro-rata, βάσει  (α) του 
ποσού οποιασδήποτε Πληρωμής οφειλόμενης στο πλαίσιο της Σύμβασης 
Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ κατ’ αυτήν την Ημέρα Πληρωμής, 
όπως ανακοινώθηκε σύμφωνα με τον Όρο 14.1 και (β) του ποσού οποιασδήποτε 
Πληρωμής οφειλόμενης στο πλαίσιο των Ομολογιών κατ’ αυτήν την Ημέρα 
Πληρωμής, όπως ανακοινώθηκε από τον Εντολοδόχο Πληρωμών Ομολογιών ή 
σύμφωνα με τον Όρο 14.3, 
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(B)       σε σχέση με Πληρωμές ή άλλα ποσά εισπραττόμενα ή ανακτώμενα από τον Κοινό 
Εντολοδόχο Πληρωμών προς διανομή σε μία Ημέρα Πληρωμής κατά την οποία 
υπάρχουν ληξιπρόθεσμα ή ανεξόφλητα ποσά σχετικά με Πληρωμές οφειλόμενες σε 
προγενέστερες Ημέρες Πληρωμών, ο Κοινός Εντολοδόχος Πληρωμών θα κατανέμει 
το εισπραττόμενο ή ανακτώμενο ποσό σε βάση pro rata, βάσει (α) του ποσού (i) 
οποιασδήποτε Πληρωμής οφειλόμενης στο πλαίσιο της Σύμβασης Διευκόλυνσης της 
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ κατ’ αυτήν την Ημέρα Πληρωμής, όπως 
ανακοινώθηκε σύμφωνα με τον Όρο 14.1 (μαζί με (ii) οποιαδήποτε Πληρωμή που 
έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη στο ΕΤΧΣ στο πλαίσιο της Σύμβασης Διευκόλυνσης της 
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ, αλλά δεν έχει εξοφληθεί πλήρως και , (β) του ποσού 
(i) οποιασδήποτε Πληρωμής οφειλόμενης στο πλαίσιο των ΟμολογιώνΟμολογιών 
κατ’ αυτήν την Ημέρα Πληρωμής, όπως ανακοινώθηκε από τον Εντολοδόχο 
Πληρωμών Ομολογιών ή σύμφωνα με τον Όρο 14.3 μαζί με (ii) οποιαδήποτε 
Πληρωμή που έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη στο πλαίσιο των ΟμολογιώνΟμολογιών, 
αλλά δεν έχει εξοφληθεί πλήρως, και

   (Γ)    σε σχέση με ποσά εισπραττόμενα ή ανακτώμενα σε ημέρα άλλη από μία Ημερομηνία 
Πληρωμής (συμπεριλαμβανομένων ποσών που εισπράχθηκαν ή ανακτήθηκαν 
σύμφωνα με τον Όρο 3 (Απόδοση Εισπραχθέντων από Δανειστές) και/ή τον Όρο 4 
(Απόδοση Εισπραχθέντων από Επωφελούμενο Κράτος Μέλος)), σε χρόνο κατά τον 
οποίο υφίστανται ληξιπρόθεσμα ή ανεξόφλητα ποσά σχετικά με Πληρωμές 
οφειλόμενες σε προγενέστερες Ημέρες Πληρωμών, τότε ο Κοινός Εντολοδόχος 
Πληρωμών θα κατανέμει αμελλητί το εισπραττόμενο ή ανακτώμενο ποσό σε βάση 
pro-rata, βάσει του (α) ποσού οποιασδήποτε Πληρωμής που έχει καταστεί 
ληξιπρόθεσμη προς το ΕΤΧΣ στο πλαίσιο της Σύμβασης Διευκόλυνσης της 
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ, αλλά δεν έχει εξοφληθεί πλήρως και (β) του ποσού 
οποιασδήποτε Πληρωμής που έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη στο πλαίσιο των 
Ομολογιών, αλλά δεν έχει εξοφληθεί πλήρως.  

6.2       Συναλλαγματική Μετατροπή

 (α)    Για το σκοπό, ή εκκρεμούσης της απόσβεσης, οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις, ο 
Κοινός  Εντολοδόχος Πληρωμών δύναται να  μετατρέψει οποιαδήποτε χρηματικά 
ποσά που εισπράττονται ή ανακτώνται από τον Κοινό Εντολοδόχο πληρωμών σε 
νόμισμα (όπως δολάρια ΗΠΑ ή Ιαπωνικά Yen) άλλο από το νόμισμα του 
λογαριασμού στο οποίο οφειλόταν να εκπληρωθούν αυτές υποχρεώσεις στο νόμισμα 
του λογαριασμού με την Συναλλαγματική Ισοτιμία του Κοινού Εντολοδόχου 
Πληρωμών.     

 (β)    Υπό τέτοιες συνθήκες, οι υποχρεώσεις του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους να 
καταβάλει στο σχετικό νόμισμα λογαριασμού θα ικανοποιείται στην έκταση που το 
ποσό αυτού του νομίσματος αγοράσθηκε και χρησιμοποιήθηκε έναντι της σχετικής 
υποχρέωσης μετά την αφαίρεση του κόστους μετατροπής. 

6.3                       Απαλλαγή

 (α)    Οποιαδήποτε Πληρωμή που πρόκειται να γίνει σε σχέση με τις Υποχρεώσεις μέσω 
του Κοινού Εντολοδόχου Πληρωμών:

(iii)             σχετικά με τη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων 
ΣΙΤ, θα γίνει από τον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών προς το ΕΤΧΣ, ή

(iv)             σχετικά με τα Ομόλογα, θα γίνει από τον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών 
προς τον Ομολογιακό Εντολοδόχο Πληρωμών (ή, κατ’ αίτηση του 
Εμπιστευματοδόχου Ομολογιών ( ενεργούντος σύμφωνα με την Σύμβαση 
Εμπιστεύματος), προς τον Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών ή με άλλο τρόπο εκτός 
αίτησής του),
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και κάθε πληρωμή που πραγματοποιείται από τον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών 
σύμφωνα με τον παρόντα Όρο 6.3 (α) θα οδηγεί σε pro tanto, κατά την έκταση αυτής 
της καταβολής, σε pro tanto απαλλαγή από τις υποχρεώσεις του Κοινού Εντολοδόχου 
Πληρωμών στο πλαίσιο της παρούσαςΣύμβασης 

 (β)    Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του προς το 
ΕΤΧΣ σε σχέση με τις Υποχρεώσεις στο πλαίσιο  της Σύμβασης Διευκόλυνσης της 
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ μόνο μόλις ο Κοινός Εντολοδόχος Πληρωμών θα έχει 
χρησιμοποιήσει γα το ΕΤΧΣ τις Πληρωμές που έγιναν προς αυτόν υπό τον Όρο 2.1. 
(α) από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος και μόνο κατά την έκταση της καταβολής 
που πράγματι εισπράχθηκε από το ΕΤΧΣ.

 (γ)    Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του προς 
τους Ομολογιούχους ή τον Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών σε σχέση με τις 
Υποχρεώσεις στο πλαίσιο των Ομολογιών, μόνοκατά την έκταση της καταβολής που 
πράγματι εισπράχθηκε από τους Ομολογιούχους ή τον Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών 
σε σχέση με αυτή την καταβολή και κάθε καταβολή προς τους Ομολογιούχους ή τον 
Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών σε σχέση με αυτή την καταβολή θα λειτουργεί προς 
ικανοποίηση pro tanto της σχετικής σύμβασης από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος 
κατά την έκταση που αυτή η καταβολή εισπράχθηκε από Σύμβασηςύμβαση τους 
Ομολογιούχους ή τον Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών. 

7.                             ΚΟΙΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

7.1       Διορισμός και αμοιβή του Κοινού Εντολοδόχου Πληρωμών

(α)        Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος διατηρεί πάντοτε έναν Κοινό Εντολοδόχο 
Πληρωμών.

(β)        Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος με την παρούσα διορίζει την Τράπεζα της Ελλάδος 
προκειμένου να ενεργεί ως Κοινός  Εντολοδόχος Πληρωμών σε σχέση με την 
παρούσα Σύμβαση και εξουσιοδοτεί τον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών να ασκήσει 
αυτά τα δικαιώματα, τις εξουσίες και διακριτικές ευχέρειες που απονέμονται ειδικά 
στον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών με τους όρους της παρούσας. 

 (γ)       ο Κοινός  Εντολοδόχος Πληρωμών δικαιούται της αμοιβής και αποζημίωσης εξόδων 
από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος που μπορεί να συμφωνείται μεταξύ αυτού και 
του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους από καιρού εις καιρόν (με την έγκριση του 
Εμπιστευματοδόχου Ομολογιών και του ΕΤΧΣ).   

7.2       Αποδοχή από τον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών

Ο Κοινός Εντολοδόχος Πληρωμών με την παρούσα αποδέχεται το διορισμό του και 
αναγνωρίζει την εξουσία που του απονέμεται, όπως αναφέρεται στον ανωτέρω Όρο 
7.1 (Διορισμός του Κοινού Εντολοδόχου Πληρωμών).

73        Εμπίστευμα

 (α)       Ο Κοινός Εντολοδόχος Πληρωμών δηλώνει ότι κατέχει Κοινά Περιουσιακά Στοιχεία 
σε εμπίστευμα για τους Δανειστές υπό τους όρους που περιέχονται στην 
παρούσαΣύμβαση (β)       Έκαστο των μερών στην παρούσα Σύμβαση συμφωνεί ότι ο 
Κοινός Εντολοδόχος Πληρωμών έχει μόνο αυτά τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και 
τις ευθύνες που ρητά εξειδικεύονται στην παρούσα Σύμβαση (χωρίς να υπονοείται 
κανένα άλλο).

 (γ)       Το εμπίστευμα που δημιουργείται στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης δεν 
περιορίζει ούτε θέτει σε κίνδυνο το δικαίωμα του Εμπιστευματοδόχου Ομολογιών να 
αναλάβει νομική δράση ή να προσφύγει στη δικαιοσύνη προκειμένου να ανακτήσει 
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ποσά ληξιπρόθεσμα και απαιτητά στο πλαίσιο της Σύμβασης Διευκόλυνσης της 
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ. 

 (δ)       Ο Κοινός Εντολοδόχος Πληρωμών δεν δικαιούται να προσφύγει εναντίον του 
Επωφελούμενου Κράτους Μέλους εάν το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος παραλείψει 
να προβεί σε οποιαδήποτε πληρωμή που πρέπει να πραγματοποιηθεί προς τον Κοινό 
Εντολοδόχο Πληρωμών, όπως απαιτείται από τον Όρο 2 (Υποχρεώσεις), ούτε θα είναι 
αναγκαίο για τον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών να λάβει μέρος σε οποιαδήποτε 
ενέργεια στην οποία προχώρησε το ΕΤΧΣ ή ο Εμπιστευματοδόχος Ομολογιών 
ενάντια στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος. Δικαιώματα προσφυγής εναντίον του 
Επωφελούμενου Κράτους Μέλους θα απονέμονται στο ΕΤΧΣ σύμφωνα με τη 
Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ και στον 
Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών σύμφωνα με τηΣύμβασηΕμπιστεύματος. Εάν ο 
Εμπιστευματοδόχος Ομολογιών ή το ΕΤΧΣ εισπράξει ή ανακτήσει οποιοδήποτε ποσό 
μέσω εκτέλεσης οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης που θα έχει εκδοθεί σε βάρος 
του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους, αυτά τα ποσά (εξαιρουμένων οποιωνδήποτε 
ποσών που αντιστοιχούν σε δικαστικά έξοδα) και ποσά που εισπράχθηκαν από τον 
Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών σύμφωνα με τον Όρο 2.1(ζ) θα καταβληθούν στον 
Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών ή στο άλλο Μέρος σύμφωνα με τον Όρο 3. Ούτε το 
ΕΤΧΣ ούτε οι Ομολογιούχοι Δανειστές θα έχουν δικαίωμα ενέργειας κατά του 
Κοινού Εντολοδόχου Πληρωμών αν και στο μέτρο που οποιαδήποτε μη-πληρωμή 
από τον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών απορρέει από την αδυναμία του 
Επωφελούμενου Κράτους Μέλους να πραγματοποιήσει πληρωμή, όπως απαιτείται 
σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του 
Όρου 2 ανωτέρω. 

(ε)        [Αν και στο μέτρο που η έννοια του εμπιστεύματος δεν αναγνωρίζεται σε καμία 
εφαρμοστέα δικαιοδοσία, ο Κοινός Εντολοδόχος Πληρωμών θα κρατά οποιοδήποτε 
και όλα τα ποσά που εισπράχθηκαν από αυτόν σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση ως 
κοινός εκπρόσωπος, θεματοφύλακας και εγγυητής των Μερών και θα εκταμιεύει 
τέτοια ποσά, ως αν τέτοια ποσά είχαν εισπραχθεί από αυτόν για να τα κρατά σε 
εμπίστευμα με τους όρους που διατυπώνονται στην παρούσα Σύμβαση.][1]   

7.4                       Εντολές προς τον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών και άσκηση διακριτικής 
ευχέρειας

 (α)       Με την επιφύλαξη των παραγράφων (γ) έως (ε) κατωτέρω, αλλά χωρίς να θίγονται οι 
διατάξεις του Όρου 6.1, ο Κοινός Εντολοδόχος Πληρωμών θα ενεργεί σύμφωνα με 
τυχόν έγγραφες εντολές που του παρέχονται από τον Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών 
και το ΕΤΧΣ, ενεργώντας από κοινούή, εάν αυτές οι εντολές του δόθηκαν από τον 
Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών και το ΕΤΧΣ, ενεργώντας από κοινού, θα απέχει από 
την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος, δυνατότητας ή εξουσίας που του έχει 
ανατεθεί ως Κοινού Εντολοδόχου Πληρωμών και θα δικαιούται να συμπεράνει (i) ότι 
οποιεσδήποτε έγγραφες εντολές παρέλαβε από τον Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών 
και το ΕΤΧΣ, ενεργώντας από κοινού και οι οποίες είναι υπογεγραμμένες και από 
τους δύοδόθηκαν δεόντως σύμφωνα με τους όρους των Εγγράφων Χρέους και (ii) 
ότι, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία έλαβε όντως έγγραφη ειδοποίηση 
ανάκλησης από τον Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών και το ΕΤΧΣ, ενεργώντας από 
κοινού και η οποία είναι υπογεγραμμένη και από τους δύο, αυτές οι εντολές ή οδηγίες 
δεν έχουν ανακληθεί. Ο Κοινός Εντολοδόχος Πληρωμών δεν είναι υπεύθυνος έναντι 
οποιουδήποτε Μέρους ή τρίτου προσώπου αν έχει συμμορφωθεί με τέτοιες κοινές 
έγγραφες οδηγίες. 

 (β)       Ο Κοινός Εντολοδόχος Πληρωμών θα δικαιούται να ζητά εντολές ή διευκρινίσεις ή 
οποιαδήποτε κατεύθυνση, από τον Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών  και το ΕΤΧΣ, 
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ενεργώντας από κοινούως προς το εάν και κατά ποιον τρόπο θα πρέπει να ασκήσει ή 
να απέχει από την άσκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή εξουσιών και ο Κοινός 
Εντολοδόχος Πληρωμών μπορεί να απέχει από ενέργειες εάν δεν του δοθούν και 
μέχρι να του δοθούν αυτές οι εντολές ή να παραλάβει αυτές τις διευκρινίσεις.

(γ)     Η παράγραφος ανωτέρω (α) δεν θα εφαρμόζεται:

(i)      [όπου στην παρούσα Σύμβαση προβλέπεται ρητά αντίθετη ένδειξη],

(ii)     όπου η παρούσα Σύμβαση απαιτεί από τον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών να 
ενεργήσει κατά έναν καθοριζόμενο τρόπο ή να αναλάβει μία καθοριζόμενη δράση.

(v)          σε σχέση με οποιαδήποτε διάταξη η οποία προστατεύει την θέση του ίδιου του 
Κοινού Εντολοδόχου Πληρωμών, υπό την προσωπική του ιδιότητα, σε αντίθεση με 
το ρόλο του ως Κοινού Εντολοδόχου Πληρωμών για τους Δανειστές, 
συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των διατάξεων που καθορίζονται από τον 
Όρο 7.6 (διακριτικές ευχέρειες του Κοινού Εντολοδόχου Πληρωμών) μέχρι και τον 
Όρο 7.16 (Μη εφαρμογή), και/ή

(vi)        σε σχέση με την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας του Κοινού Εντολοδόχου 
Πληρωμών να ασκήσει ένα δικαίωμα ή εξουσία υπό τον Όρο 6.1 (Σειρά Κατανομής).

(δ)     Εάν η πραγματοποίηση εντολών που δόθηκαν από τον Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών 
και το ΕΤΧΣ ενεργώντας από κοινούθα είχε (κατά τη γνώμη του Κοινού 
Εντολοδόχου Πληρωμών) ένα αποτέλεσμα ισοδύναμο με μία Τροποποίηση 
Σύμβασης Δανειστών, ο Κοινός  Εντολοδόχος Πληρωμών δεν ενεργεί σύμφωνα με 
αυτές τις εντολές, εκτός εάν δοθεί η συναίνεση για να ενεργήσει κατ’ αυτόν τον 
τρόπο από κάθε Μέρος (διάφορο του Κοινού Εντολοδόχου Πληρωμών) του οποίου η 
συναίνεση θα είχε απαιτηθεί σε σχέση με αυτή την Τροποποίηση Σύμβασης 
Δανειστών.

(ε)                    Κατά την άσκηση οποιασδήποτε διακριτικής ευχέρειας να ασκήσει ένα δικαίωμα, 
δυνατότητα ή εξουσία στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης        , κατά την οποία 
είτε:

(i)                      δεν έχει λάβει έγγραφες εντολές από τον Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών και το 
ΕΤΧΣ ενεργώντας από κοινού και με την υπογραφή και των δύο σχετικά με την 
άσκηση αυτής της διακριτικής ευχέρειας, ή

(iii)                  η άσκηση αυτής της διακριτικής ευχέρειας υπόκειται στους όρους της ανωτέρω 
παραγράφου (γ)(iv),

ο Κοινός  Εντολοδόχος Πληρωμών θα ασκεί τέτοια διακριτική ευχέρεια έχοντας 
υπόψη τα συμφέροντα όλων των Δανειστών.

(στ)      Αναφορές στον παρόντα Όρο 7.4 στους «Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών και ΕΤΧΣ 
ενεργούντων από κοινού» θα θεωρούνται ότι είναι αναφορές στους « 
Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών (ενεργούντος σύμφωνα με την Πράξη Εμπιστεύματος) 
και το ΕΤΧΣ ενεργούντων από κοινού».

7.5       Ενέργειες του Κοινού Εντολοδόχου Πληρωμών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Όρου 7.4 (Εντολές προς τον Κοινό Εντολοδόχο 
Πληρωμών και άσκηση διακριτικής ευχέρειας), ο Κοινός Εντολοδόχος Πληρωμών 
μπορεί (αλλά δεν υποχρεούται), εφόσον δεν υφίστανται εντολές για το αντίθετο, να 
ενεργήσει κατά τέτοιο τρόπο, κατά την άσκηση οποιασδήποτε από τις εξουσίες και 
των καθηκόντων του στο πλαίσιο των Εγγράφων Χρέους, όπως θεωρεί κατά τη 
διακριτική του ευχέρεια ότι είναι κατάλληλο για το συμφέρον όλων των Δανειστών.  

7.6       Διακριτικές ευχέρειες του Κοινού ΕντολοδόχουΠληρωμών
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Ο Κοινός  Εντολοδόχος Πληρωμών μπορεί:

(α)     να υποθέσει (εκτός εάν έχει όντως λάβει έγγραφη ειδοποίηση από το ΕΤΧΣ ή τον 
Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών) (i) ότι δεν έχει λάβει χώρα Γεγονός Καταγγελίας στο 
πλαίσιο της Σύμβασης Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ ή των 
Ομολογιών και (ii) ότι οποιοδήποτε δικαίωμα, δυνατότητα, εξουσία ή διακριτική 
ευχέρεια που απονέμεται από οποιοδήποτε Έγγραφο Χρέους σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο δεν έχει ασκηθεί,

(β)     να προσλάβει, να πληρώσει γι’ αυτές και να βασιστεί στις συμβουλές ή τις υπηρεσίες 
οποιωνδήποτε νομικών συμβούλων, λογιστών, φορολογικών συμβούλων, εκτιμητών 
ή άλλων ειδικών, οι συμβουλές ή οι υπηρεσίες των οποίων μπορεί οποτεδήποτε να 
φανούν αναγκαίες, σκόπιμες ή επιθυμητές και 

(γ)     να βασιστεί σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή έγγραφο που πιστεύει ότι είναι αυθεντικό 
και, όσον αφορά πραγματικά περιστατικά τα οποία θα μπορούσε εύλογα να 
αναμένεται ότι είναι σε γνώση ενός Δανειστή ή του Επωφελούμενου Κράτους 
Μέλους, σε βεβαίωση υπογεγραμμένη εκ μέρους αυτού του προσώπου 

7.7       Υποχρεώσεις του Κοινού Εντολοδόχου Πληρωμών

Ο Κοινός Εντολοδόχος Πληρωμών πρέπει αμελλητί:

(α)     να κοινοποιεί στο (i) ΕΤΧΣ και (ii) στον Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών το 
περιεχόμενο οποιασδήποτε ειδοποίησης ή εγγράφου παραλαμβάνει από το 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος,

(β)     να προωθεί σε ένα Μέρος το πρωτότυπο ή ένα αντίγραφο οποιουδήποτε εγγράφου 
παραδόθηκε στον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών γι’ αυτό το Μέρος από οποιοδήποτε 
άλλο Μέρος με την προϋπόθεση ότι ο Κοινός Εντολοδόχος Πληρωμών δεν 
υποχρεούται να εξετάσει ή να ελέγξει την επάρκεια, την ακρίβεια ή την πληρότητα 
οποιουδήποτε εγγράφου προωθεί σε άλλο Μέρος και 

(γ)     να ειδοποιεί το ΕΤΧΣ και τον Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών, προσηκόντως για την 
εμφάνιση οποιουδήποτε Γεγονότος Καταγγελίας ή οποιασδήποτε αθέτηση 
υποχρέωσης από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος όσον αφορά την προσήκουσα 
εκτέλεση ή την συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο οποιουδήποτε 
Εγγράφου Χρέους, για το οποίο ο Κοινός Εντολοδόχος Πληρωμών έχει λάβει 
ειδοποίηση από οποιοδήποτε άλλο Μέρος στην παρούσα Σύμβαση 

7.8       Εξαιρούμενες υποχρεώσεις

Παρά το οτιδήποτε αντίθετο αναφέρεται ρητά ή υπονοείται στα Έγγραφα Χρέους ή 
στην παρούσα Σύμβαση, ο Κοινός Εντολοδόχος Πληρωμών:

(α)     δεν δεσμεύεται να εξετάζει (i) εάν έχει επισυμβεί οποιοδήποτε Γεγονός Καταγγελίας 
(εκτός αν αφορά υποχρεώσεις πληρωμής) ή (ii) την εκπλήρωση, αθέτηση ή 
παράβαση από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος οποιασδήποτε υποχρέωσής του στο 
πλαίσιο οποιουδήποτε από τα Έγγραφα Χρέους.

(β)     δεν δεσμεύεται να λογοδοτήσει σε οποιοδήποτε άλλο Μέρος για οποιοδήποτε ποσό ή 
στοιχείο κέρδους από ποσό που εισέπραξε για δικό του λογαριασμό,

(γ)     δεν δεσμεύεται να προβαίνει σε προκαταβολές ή να παρέχει πίστωση με άλλον τρόπο 
σε οποιοδήποτε Μέρος, 

(δ)     δεν δεσμεύεται να αποκαλύψει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπου 
(συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά οποιουδήποτε Δανειστή) (i) οποιαδήποτε 
εμπιστευτική πληροφορία ή (ii) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, εάν η αποκάλυψη θα 
αποτελούσε, ή θα μπορούσε να αποτελέσει κατά την εύλογη γνώμη του, παράβαση 
οποιουδήποτε νόμου ή παράβαση των καθηκόντων του ως εμπιστευματοδόχου, και  



(ε)      δεν θα έχει, ούτε θα θεωρείται ότι έχει οποιαδήποτε σχέση εμπιστεύματος ή 
αντιπροσώπευσης με το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος.

7.9       Αποκλεισμός ευθύνης

Ο Κοινός  Εντολοδόχος Πληρωμών δεν αποδέχεται την ευθύνη ούτε είναι υπεύθυνος:

(α)     για την επάρκεια, ακρίβεια ή την πληρότητα οποιασδήποτε πληροφόρησης (είτε 
προφορικής είτε γραπτής) παρέχεται από τον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών ή 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στα Έγγραφα Χρέους ή σε σχέση με αυτά ή τις 
συναλλαγές που προβλέπονται στα Έγγραφα Χρέους ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση, 
συμφωνία ή έγγραφο που συνήφθη, έγινε ή υπεγράφη εν αναμονή, στο πλαίσιο ή σε 
σχέση με τα Έγγραφα Χρέους,

(β)     για την νομιμότητα, την ισχύ, την αποτελεσματικότητα, την επάρκεια ή την 
εκτελεστότητα οποιουδήποτε Εγγράφου Χρέους, των Κοινών Περιουσιακών 
Στοιχείων ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης, συμφωνίας ή εγγράφου που συνήφθη, 
έγινε ή υπεγράφη εν αναμονή, στο πλαίσιο ή σε σχέση με τα Έγγραφα Χρέους ή τα 
Κοινά Περιουσιακά Στοιχεία, ή

(γ)     για οποιεσδήποτε ζημιές σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οποιαδήποτε ευθύνη προκύψει 
ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε ενέργειας ή αποχής από οποιαδήποτε ενέργεια σε 
σχέση με οποιοδήποτε από τα Έγγραφα Χρέους, τα Κοινά Περιουσιακά Στοιχεία ή με 
άλλον τρόπο, είτε σύμφωνα με εντολή από το ΕΤΧΣ και/ή τον Εμπιστευματοδόχο 
Ομολογιών είτε κατ’ άλλον τρόπο, εκτός αν προκλήθηκε ευθέως από δική του 
αμέλεια, δόλο ή απάτη.

7.10           Απαγόρευση κίνησης διαδικασιών

Κανένα Μέρος (διάφορο του Κοινού Εντολοδόχου Πληρωμών) δεν μπορεί να 
προσφύγει εναντίον οποιουδήποτε υπαλλήλου, εργαζομένου ή εκπροσώπου του 
Κοινού Εντολοδόχου Πληρωμών σε σχέση με οποιαδήποτε απαίτηση ενδέχεται να 
έχει έναντι του Κοινού Εντολοδόχου Πληρωμών ή σε σχέση με οποιαδήποτε πράξη ή 
παράλειψη κάθε είδους από αυτόν τον υπάλληλο, εργαζόμενο ή Εντολοδόχο σε 
σχέση με οποιοδήποτε Έγγραφο Χρέους και κάθε υπάλληλος, εργαζόμενος ή 
 Εντολοδόχος του Κοινού Εντολοδόχου Πληρωμών μπορεί να βασιστεί στον παρόντα 
Όρο, με την επιφύλαξη μόνο του Όρου 17.3 (Δικαιώματα Τρίτων) και των διατάξεων 
της Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999. 

7.11     Ίδια ευθύνη

Χωρίς να επηρεάζεται η ευθύνη του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους για 
πληροφόρηση που παρέχεται από αυτό και για λογαριασμό του σε σχέση με 
οποιοδήποτε από τα Έγγραφα Χρέους, κάθε Δανειστής που συμβάλλεται με το παρόν 
(μόνο για ίδιο λογαριασμό) επιβεβαιώνει στον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών ότι 
ήταν και θα συνεχίσει να είναι ο μόνος υπεύθυνος για την διενέργεια της δικής του 
ανεξάρτητης εκτίμησης και έρευνας όλων των κινδύνων που απορρέουν από ή 
σχετίζονται με οποιοδήποτε Έγγραφο Χρέους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: 

(α)     της χρηματοοικονομικής κατάστασης, του καθεστώτος και της φύσης του 
Επωφελούμενου Κράτους Μέλους,

(β)     της νομιμότητας, της ισχύος, της αποτελεσματικότητας, της επάρκειας και της 
εκτελεστότητας οποιουδήποτε Εγγράφου Χρέους, των Κοινών Περιουσιακών 
Στοιχείων ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης, συμφωνίας ή εγγράφου που συνήφθη, 
έγινε ή υπεγράφη εν αναμονή, στο πλαίσιο  ή σε σχέση με τα Έγγραφα Χρέους ή τα 
Κοινά Περιουσιακά Στοιχεία, 
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(γ)     του εάν ο Δανειστής έχει δικαίωμα αναγωγής και της φύσης και της έκτασης αυτού 
του δικαιώματος αναγωγής, έναντι οποιουδήποτε Μέρους ή οποιουδήποτε από τα 
σχετικά περιουσιακά του στοιχεία, στο πλαίσιο ή σε σχέση με οποιοδήποτε Έγγραφο 
Χρέους, τα Κοινά Περιουσιακά Στοιχεία, τις συναλλαγές που προβλέπονται στα 
Έγγραφα Χρέους ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση, συμφωνία ή έγγραφο που συνήφθη, 
έγινε ή υπεγράφη εν αναμονή, στο πλαίσιο  ή σε σχέση με τα Έγγραφα Χρέους, και

(δ)     της επάρκειας, ακρίβειας και/ή πληρότητας οποιασδήποτε πληροφόρησης παρέχεται 
από τον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στο πλαίσιο  ή 
σε σχέση με τα Έγγραφα Χρέους, τις συναλλαγές που προβλέπονται σε οποιοδήποτε 
Έγγραφο Χρέους ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση, συμφωνία ή έγγραφο που συνήφθη, 
έγινε ή υπεγράφη εν αναμονή, στο πλαίσιο  ή σε σχέση με τα Έγγραφα Χρέους και 
κάθε Δανειστής που συμβάλλεται με το παρόν εγγυάται στον Κοινό Εντολοδόχο 
Πληρωμών ότι δεν έχει βασιστεί ούτε ποτέ θα βασιστεί στον Κοινό Εντολοδόχο 
Πληρωμών σε σχέση με οποιοδήποτε από αυτά τα ζητήματα.  

7.12     Αποχή από παρανομία

Παρά το οτιδήποτε αντίθετο αναφέρεται ρητά ή υπονοείται στα Έγγραφα Χρέους, ο 
Κοινός Εντολοδόχος Πληρωμών μπορεί να απέχει από το να πράττει οτιδήποτε το 
οποίο, κατά την εύλογη γνώμη του, θα βρίσκεται ή ενδέχεται να βρίσκεται σε 
αντίθεση με οποιονδήποτε σχετικό νόμο, οδηγία ή κανονισμό οποιασδήποτε 
εφαρμοστέας δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε τέτοιου νόμου, 
οδηγίας ή κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Κοινός Εντολοδόχος 
Πληρωμών μπορεί να πράξει οτιδήποτε είναι, κατά την εύλογη κρίση του, αναγκαίο 
προκειμένου να συμμορφωθεί με οποιονδήποτε τέτοιο νόμο, οδηγία ή κανονισμό. Στο 
πλαίσιο των ανωτέρω και προς αποφυγή αμφιβολίας, για όσο χρονικό διάστημα η 
Τράπεζα της Ελλάδος ενεργεί ως Κοινός Εντολοδόχος Πληρωμών, έχει το δικαίωμα 
να απόσχει από το να πράξει οτιδήποτε, το οποίο κατά την εύλογη κρίση του θα είναι 
ή θα ήταν αντίθετο, ειδικότερα, προς το Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος 
και/ή τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του Ευρωσυστήματος.

7.13     Συνεργασία με το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος

Ο Κοινός Εντολοδόχος Πληρωμών μπορεί να δέχεται καταθέσεις, να δανείζει 
χρήματα και γενικά να συμμετέχει σε κάθε είδους τραπεζική ή άλλη συνεργασία με 
το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος. Εάν ο Κοινός Εντολοδόχος Πληρωμών είναι 
κεντρική τράπεζα, η οποία αποτελεί μέλος του Ευρωσυστήματος που δεσμεύεται από 
την απαγόρευση νομισματικής χρηματοδότησης, δεν θα δανείζει χρήματα, ούτε θα 
παρέχει προκαταβολές και δεν θα επεκτείνει καθόλου την παροχή πίστωσης προς το 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος, ή δεν θα ενεργεί διαφορετικά, με τρόπο που θα 
μπορούσε να συνεπάγεται παράβαση της απαγόρευσης νομισματικής 
χρηματοδότησης, σύμφωνα με το Άρθρο 123 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

7.14     Συμπληρωματικές εξουσίες

Τα δικαιώματα, οι εξουσίες και οι διακριτικές ευχέρειες που απονέμονται στον Κοινό 
Εντολοδόχο  Πληρωμών με την παρούσα Σύμβαση θα είναι συμπληρωματικές προς 
την Trustee Act 1925 και την Trustee Act 2000 και επιπλέον όσων ενδέχεται να 
απονέμονται στον Κοινό Εντολοδόχο  Πληρωμών υπό το Αγγλικό δίκαιο.

7.15     Εμπιστευτικότητα

Εάν παραληφθεί πληροφόρηση από άλλο τμήμα ή υπηρεσία του Κοινού Εντολοδόχου 
Πληρωμών, μπορεί να αντιμετωπίζεται ως εμπιστευτική γι’ αυτό το τμήμα ή την 
υπηρεσία και ο Κοινός      Εντολοδόχος Πληρωμών δεν θα θεωρείται ότι έχει λάβει   
γνώση αυτής.        
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7.16     Μη εφαρμογή

Το τμήμα 1 της Trustee Act 2000 δεν θα εφαρμόζεται όσον αφορά στα καθήκοντα 
του Κοινού Εντολοδόχου Πληρωμών σε σχέση με το εμπίστευμα που συνίσταται με 
την παρούσα  Σύμβαση. Όπου υπάρχουν αντιφάσεις μεταξύ της Trustee Act 1925 ή 
της Trustee Act 2000 και των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης  , οι διατάξεις της 
παρούσας Σύμβασης θα υπερισχύουν, στο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, και, 
σε περίπτωση αντιφάσεων με την Trustee Act 2000, οι διατάξεις της παρούσας 
Σύμβασης θα αποτελούν περιορισμό ή εξαίρεση για τους σκοπούς της Trustee Act 
2000.

7.17     Καταγγελία του διορισμού του Κοινού Εντολοδόχου Πληρωμών

(α)     Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος μπορεί, και κατόπιν έγγραφου αιτήματος από το 
ΕΤΧΣ (ενεργούντος κατά τη διακριτική του ευχέρεια) θα καταγγείλει το διορισμό του 
Κοινού Εντολοδόχου Πληρωμών, με ειδοποίηση όχι μικρότερη των [ ] Εργάσιμων 
Ημερών προς τον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών (κοινοποιούμενη στα άλλα Μέρη) 
υπό την προϋπόθεση ότι το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος έχει διορίσει μία 
κεντρική τράπεζα που είναι μέλος του Ευρωσυστήματος ως αναπληρωτή Κοινό 
Εντολοδόχο Πληρωμών με τους ίδιους ουσιαστικά όρους που καθορίζονται στην 
παρούσαΣύμβαση , με ισχύ από μία ημερομηνία που συμπίπτει ή προηγείται της 
ημερομηνίας κατά την οποία αυτή η καταγγελία θα επιφέρει αποτελέσματα, 
συνάπτοντας μια Σύμβαση προσχώρησης με τα Μέρη, με το υπόδειγμα που 
καθορίζεται στο Παράρτημα 3.

(β)     Ο εξερχόμενος Κοινός Εντολοδόχος Πληρωμών, με έξοδα του Επωφελούμενου 
Κράτους Μέλους, θα θέσει στη διάθεση του διαδόχου Κοινού Εντολοδόχου 
Πληρωμών τα έγγραφα και τα πρακτικά και θα του παράσχει την βοήθεια που ο 
διάδοχος Κοινός Εντολοδόχος Πληρωμών μπορεί εύλογα να ζητήσει για τους 
σκοπούς της εκτέλεσης των καθηκόντων του ως Κοινού Εντολοδόχου Πληρωμών στο 
πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης.

(γ)     Με τον διορισμό διαδόχου, ο απερχόμενος Κοινός Εντολοδόχος Πληρωμών θα 
απαλλάσσεται από οποιαδήποτε περαιτέρω υποχρέωση σχετικά με την παρούσα 
Σύμβαση αλλά θα εξακολουθεί να δικαιούται να επωφελείται του Όρου 7.9, του 
Όρου 7.10,του Όρου 7.11, του Όρου 12 και του Όρου 13. Για τον διάδοχό του και για 
καθένα από τα άλλα Μέρη τα μεταξύ τους δικαιώματα και υποχρεώσεις θα είναι ίδια, 
σαν να ήταν αυτός ο διάδοχος αρχικό Μέρος.  

8.         ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΔΟΧΟΥ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 

8.1       Περιορισμός της Ευθύνης Εμπιστευματοδόχου

(α)        Καθίσταται πλήρως κατανοητό και συμφωνείται μεταξύ των Μερών ότι η παρούσα 
Σύμβαση εκτελείται και παρέχεται από τον Εμπιστευματοδόχο των Ομολογιών, με 
την ιδιότητά του ως Εμπιστευματοδόχου Ομολογιών, σε άσκηση των εξουσιών και 
της  αρμοδιότητας  που  παρασχέθηκαν  και  ανατέθηκαν  σε  αυτόν,  σύμφωνα  με  τη 
Σύμβαση Εμπιστεύματος.. Περαιτέρω, καθίσταται σαφές μεταξύ των Μερών ότι, σε 
καμία  περίπτωση  ο  Εμπιστευματοδόχος  Ομολογιών  δεν  θα  είναι  (i)  υπεύθυνος  ή 
υπόλογος για ζημίες ή άλλως έναντι σε οποιοδήποτε άλλο Μέρος για οποιαδήποτε 
απώλεια,  ζημία ή αξίωση που προήλθε από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που 
έγινε ή παραλείφθηκε από τον Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών καλόπιστα, σύμφωνα 
με την παρούσα Σύμβαση και τα εφαρμοστέα Έγγραφα Ομολογιών κατά τρόπο ώστε 



ο Εμπιστευματοδόχος Ομολογιών να θεωρήσει ότι εμπίπτουν στο πεδίο της εξουσίας 
που  του  απονεμήθηκε  με  την  παρούσα  Σύμβαση  και  τα  εφαρμοστέα  Έγγραφα 
Ομολογιών ή εκ του νόμου, ή (ii) ατομικά υπεύθυνος για δηλώσεις, παρατηρήσεις, 
εγγυήσεις, συμφωνίες ή υποχρεώσεις που αποδίδονται σε οποιοδήποτε άλλο Μέρος 
και τα Μέρη ή οποιοδήποτε πρόσωπο που προβάλλει αξιώσεις μέσω αυτών, ρητώς 
απαλλάσσονται  από  τέτοια  ευθύνη,  με  την  προϋπόθεση  ωστόσο,  ότι  ο 
Εμπιστευματοδόχος  Ομολογιών (ή  τυχόν διάδοχος  εμπιστευματοδόχος  ομολογιών) 
θα είναι ατομικά υπεύθυνος στο πλαίσιο της παρούσας   Σύμβασης  για προσωπική 
του  αμέλεια,  δόλο,  παράβαση  της  παρούσας   Σύμβασης  ή  απάτη.  Επίσης, 
αναγνωρίζεται  ότι  ο Εμπιστευματοδόχος  Ομολογιών δεν θα υπέχει  ευθύνη για τις 
πράξεις  οποιουδήποτε  μεμονωμένου  Ομολογιούχου.  Ανεξαρτήτως  οποιασδήποτε 
διάταξης  της  παρούσας  Σύμβασης  περί  του  αντιθέτου,  ο  Εμπιστευματοδόχος 
Ομολογιών  δεν  θα  είναι  υπεύθυνος,  υπό οποιεσδήποτε  περιστάσεις,  για  ειδικές  ή 
ποινικές  ζημίες,  ακόμα  και  αν  ο  Εμπιστευματοδόχος  Ομολογιών  γνωρίζει  την 
πιθανότητα τέτοιων ειδικών ή ποινικών ζημιών ανεξάρτητα από το εάν η αξίωση για 
απώλεια ή ζημία γίνεται από αμέλεια, κατά παράβαση σύμβασης ή με άλλο τρόπο. 

(β)        

8.2                  Ο  Εμπιστευματοδόχος  Ομολογιών  δεν  έχει  υποχρέωση  πίστης  σε  άλλους 
Δανειστές

Ο Εμπιστευματοδόχος  Ομολογιών  δεν  πρέπει  να  θεωρηθεί  ότι  υπέχει  υποχρέωση 
πίστης  έναντι  οιουδήποτε  εκ  των  Δανειστών  (εκτός  των  Ομολογιούχων)  ή  του 
Επωφελούμενου Κράτους Μέλους,  και δεν θα υπέχει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε 
Δανειστή (εκτός των Ομολογιούχων) ή του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους, αν ο 
Εμπιστευματοδόχος Ομολογιών καλόπιστα, εσφαλμένα καταβάλλει ή διανείμει στους 
Ομολογιούχους ή σε άλλο πρόσωπο μετρητά, περιουσία ή αξιόγραφα που δικαιούται 
οποιοσδήποτε  άλλος  Δανειστή  (εκτός  από  Ομολογιούχο)  δυνάμει  της  παρούσας 
Σύμβασης  ή  από  άλλη  αιτία.  Όσον  αφορά  στους  Δανειστές  (εκτός  των 
Ομολογιούχων), ο Εμπιστευματοδόχος Ομολογιών αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
εκτελέσει ή να τηρήσει μόνο τις συμφωνίες ή υποχρεώσεις του, οι οποίες ορίζονται 
ειδικότερα στα σχετικά Έγγραφα Ομολογιών και την παρούσα Σύμβαση και καμία 
σιωπηρή συμφωνία ή υποχρέωση των Δανειστή (εκτός των Ομολογιούχων) δεν θα 
ερμηνεύεται  στο  πλαίσιο  της  παρούσας  Σύμβασης   εις  βάρος  του 
Εμπιστευματοδόχου Ομολογιών.

8.3                  Επίκληση πιστοποιητικών

                       Ο Εμπιστευματοδόχος Ομολογιώνμπορεί να βασίζεται, χωρίς περαιτέρω έρευνα σε 
κάθε  γνωστοποίηση,  συναίνεση  ή  πιστοποιητικό  του  ΕΤΧΣ  ή  του  Κοινού 
Εντολοδόχου Πληρωμών για τα ζητήματα που πιστοποιήθηκαν με αυτά.

8.4                  Εμπιστευματοδόχος Ομολογιών

                       Ενεργώντας  στο  πλαίσιο  και  σύμφωνα  με  την  παρούσαΣύμβαση,  ο 
Εμπιστευματοδόχος Ομολογιών θα δρα σύμφωνα με τη Σύμβαση Εμπιστεύματος και 



θα  αναζητά  κάθε  αναγκαία  οδηγία  από  τους  Ομολογιούχους  στο  μέτρο  που 
προβλέπεται,  και  συμφώνως  προς  τη  ΣύμβασηΕμπιστεύματος,  και  όταν  πράγματι 
ενεργεί  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  των  Ομολογιούχων,  ο  Εμπιστευματοδόχος 
Ομολογιών δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου για τις 
εν  λόγω  ενέργειες  πέραν  όσων  αναφέρονται  στη  Σύμβαση  Εμπιστεύματος. 
Περαιτέρω, πριν την ανάληψη οποιασδήποτε ενέργειας στο πλαίσιο της παρούσας 
Σύμβασης  , ο Εμπιστευματοδόχος Ομολογιών δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική 
του  ευχέρεια,να  ζητήσει  και  να  βασιστεί  σε  γνώμη  συμβουλίου  ή  γνωμοδότηση 
άλλου  ειδικευμένου  εμπειρογνώμονα,  με  έξοδα,  κατά  περίπτωση,  του 
Επωφελούμενου Κράτους Μέλους.

8.5                  Ομολογιούχοι και Εμπιστευματοδόχος των Ομολογιών

                       Ενεργώντας σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση και τηΣύμβαση Εμπιστεύματος, ο 
Εμπιστευματοδόχος Ομολογιών δεν απαιτείται  να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα 
των Δανειστών (εκτός των Ομολογιούχων).

8.6                  ΕΤΧΣ, Εμπιστευματοδόχος Ομολογιών και Ομολογιούχοι Δανειστές

(α)         Ο  Εμπιστευματοδόχος  Ομολογιών  θα  απόσχει  από  οποιαδήποτε  ενέργεια  ως 
Εμπιστευματοδόχος Ομολoγιών:

(i)                 να τροποποιεί οποιουσδήποτε από τους οικονομικούς όρους των 
Ομολογιών (συμπεριλαμβανομένων των ημερών ή ποσών πληρωμών που θα 
πραγματοποιηθούν ή θα καταστούν απαιτητές στο πλαίσιο των Ομολογιών) ή να 
συμπράξει στην τροποποίηση οποιωνδήποτε διατάξεων των Όρων των Ομολογιών ή 
της Σύμβασης Εμπιστεύματος, εκτός αν τέτοια τροποποίηση της Σύμβασης 
Εμπιστεύματος ρητώς αναφέρεται ότι δεν επηρεάζει τις διατάξεις των Όρων των 
Ομολογιών, ή

(ii)               σχετικά με την αγορά, απόκτηση, ανταλλαγή ή ακύρωση οποιωνδήποτε 
Ομολογιών από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος,

εκτός αν, σε κάθε τέτοια περίπτωση, το ΕΤΧΣ έχει ρητώς συναινέσει εγγράφως στην 
ενέργεια που γίνεται από τον Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών. Το ΕΤΧΣ θα ενεργεί 
εύλογα κατά την εκτίμηση οποιουδήποτε αιτήματος για συναίνεση από τον 
Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών και, προς αποφυγή αμφιβολίας, θα θεωρείται ότι 
ενεργεί εύλογα για τους σκοπούς του παρόντος Όρου 8.6.1(α), αν το ΕΤΧΣ αρνείται 
τη συναίνεση σε περιπτώσεις που το ΕΤΧΣ, κατά την απόλυτη διακριτική του 
ευχέρεια, θεωρεί ότι τέτοια ενέργεια από τον Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών θα ή 
μπορεί να καταλήξει σε παράβαση των όρων της Σύμβασης PSI Διαχείρισης 
Υποχρεώσεων ή της παρούσας Σύμβασης 

(β) Ο Εμπιστευματοδόχος Ομολογιών αναγνωρίζει ότι από την ημερομηνία της 
παρούσας Σύμβασης η Σύμβαση Εμπιστεύματος και οι Όροι προβλέπουν ότι οι 
Ομολογιούχοι θα δικαιούνται του προνομίου, θα δεσμεύονται από και θα θεωρείται 
ότι έχουν γνώση των όρων της παρούσας Σύμβασης .

(γ) Κανένας Ομολογιούχος δεν θα έχει δικαίωμα να επιβάλει ή να κινήσει διαδικασίες 
σύμφωνα με ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Ο Εμπιστευματοδόχος 
Ομολογιών έχει το μοναδικό και αποκλειστικό δικαίωμα να επιβάλει την παρούσα 



Σύμβαση σε σχέση με τα δικά του συμφέροντα και των Ομολογιούχων και/ή να 
κινήσει διαδικασίες αναφορικά με την παρούσα Σύμβαση για τον εαυτό του και για 
λογαριασμό των Ομολογιούχων. 

8.7       Διακριτό Τμήμα

Ενεργώντας  ως  Εμπιστευματοδόχος  Ομολογιών,  ο  Εμπιστευματοδόχος  Ομολογιών 
θα αντιμετωπίζεται ως δρών μέσω διακριτού τμήματος αυτού που θα αντιμετωπίζεται 
ως ξεχωριστός φορέας από τις άλλες διευθύνσεις και τμήματα. Οι πληροφορίες που 
λαμβάνονται  ή  αποκτώνται  από  τον  Εμπιστευματοδόχο  Ομολογιών,  οι  οποίες 
λαμβάνονται ή αποκτώνται από κάποια άλλη διεύθυνση ή τμήμα ή με άλλο τρόπο, 
πέραν της ιδιότητάς του ως Εμπιστευματοδόχου Ομολογιών θα αντιμετωπίζονται ως 
εμπιστευτικές  από  τον  Εμπιστευματοδόχο  Ομολογιών  και  δεν  θα  θεωρούνται 
πληροφόρηση που κατέχεται από τον Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών με την ιδιότητά 
του αυτή.

8.8       Μη επηρεασμός άλλων μερών

Ο παρών Όρος 8 (Προστασία του Εμπιστευματοδόχου Ομολογιών) αποσκοπεί στην 
παροχή  προστασίας  αποκλειστικά  στον  Εμπιστευματοδόχο  Ομολογιώνκαι  καμία 
διάταξη του παρόντος Όρου 8 (Προστασία του Εμπιστευματοδόχου Ομολογιών) δεν θα 
μεταβάλλει ή τροποποιεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μεταξύ των υπολοίπων 
Μερών στις μεταξύ τους σχέσεις.

8.9       Κοινοποίηση πληροφοριών

Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ανεκκλήτως εξουσιοδοτεί τον Εμπιστευματοδόχο 
Ομολογιών  να  αποκαλύπτει  σε  οποιονδήποτε  άλλο  Δανειστή  οποιαδήποτε 
πληροφορία που λαμβάνεται από τον Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών με την ιδιότητά 
του ως Εμπιστευματοδόχου Ομολογιών. 

8.10     Έλλειψη Νομιμότητας

Ο  Εμπιστευματοδόχος  Ομολογιών  μπορεί  να  απόσχει  από  οποιαδήποτε  ενέργεια 
(περιλαμβανομένης  της  κοινοποίησης  πληροφοριών)  που δύναται,  κατά  τη  γνώμη 
του,  να  αποτελέσει  παράβαση  οποιουδήποτε  νόμου  ή  κανονισμού  και  μπορεί  να 
πράττει  οτιδήποτε που,  κατά τη γνώμη του,  είναι  απαραίτητο ή επιθυμητό για τη 
συμμόρφωση με οποιοδήποτε νόμο ή κανονισμό.   

8.11     Μεταβολή του Εμπιστευματοδόχου Ομολογιών



Ο  Εμπιστευματοδόχος  Ομολογιών  μπορεί  να  παραιτηθεί  ή  να  απομακρυνθεί 
σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης   Εμπιστεύματος,  με την προυπόθεση ότι η 
αντικατάσταση του Εμπιστευματοδόχου Ομολογιών συνοδεύεται από συμφωνία των 
Μερών  να  αντικαταστήσουν  τον  Εμπιστευματοδόχο,  σύμφωνα  με  την  παρούσα 
Σύμβαση και υπό τους ίδιους όρους, με την υπογραφή Σύμβασης Προσχώρησης με τα 
Μέρη, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα του Παραρτήματος 3.

8.12     Διατήρηση των διατάξεων μετά την Καταγγελία

Οι διατάξεις του παρόντος Όρου 8 (Προστασία του Εμπιστευματοδόχου Ομολογιών) 
θα  παραμείνουν  σε  ισχύ  και  μετά  την  καταγγελία  ή  εκπλήρωση  της  παρούσας 
Σύμβασης.

9.         ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η  Τράπεζα  της  Ελλάδος  θα  πραγματοποιεί  τις  προσήκουσες  καταβολές  για 
λογαριασμό  του  Επωφελούμενου  Κράτους  Μέλους  στο  πλαίσιο  της  Σύμβασης 
Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ και των Εγγράφων Ομολογιών στο 
σχετικό ειδικό λογαριασμό του Κοινού Εντολοδόχου Πληρωμών σύμφωνα με τους 
 Όρους 2.1(α) και 2.1(β) αντίστοιχα. 

10.       ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ  ΕΤΧΣ

10.1     Εξαιρούμενες Υποχρεώσεις του ΕΤΧΣ

Ανεξαρτήτως  ρητής  ή  σιωπηρής  πρόβλεψης  περί  του  αντιθέτου  στα  Χρεωστικά 
Έγγραφα, το ΕΤΧΣ δεν:

(α)        δεσμεύεται  να  εξετάζει  τα  σχετικά  με  την  εκτέλεση,  αθέτηση  ή  παράβαση  των 
υποχρεώσεων  του  Επωφελούμενου  Κράτους  Μέλους  στο  πλαίσιο  οιωνδήποτε 
Χρεωστικών Εγγράφων,

(β)        δεσμεύεται  να  αποκαλύπτει  σε  οποιοδήποτε  άλλο  πρόσωπο  (περιλαμβανομένου, 
αλλά όχι περιοριστικά,  οποιουδήποτε Δανειστή πέρα από το ίδιο) (i) οποιαδήποτε 
εμπιστευτική πληροφορία ή (ii) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, αν η αποκάλυψη θα 
αποτελούσε, ή θα μπορούσε να αποτελέσει κατά την εύλογη κρίση του, παράβαση 
οποιουδήποτε νόμου ή παράβαση της υποχρέωση πίστης,

(γ)        έχει ή δεν θα θεωρηθεί ότι έχει οποιαδήποτε σχέση εμπιστοσύνης ή πρακτορείας με 
το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος.

10.2     Αποκλεισμός της ευθύνης του ΕΤΧΣ 



            Το ΕΤΧΣ δεν αποδέχεται ευθύνη και δεν είναι υπεύθυνο για:

(α)        την επάρκεια, ακρίβεια ή πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας (προφορικής και 
έγγραφης)  παρεχόμενης  από  τον  Κοινό  Εντολοδόχο  Πληρωμών  ή  τον 
Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που σχετίζεται με την 
παρούσα Σύμβαση ή οποιαδήποτε από τα Έγγραφα Ομολογιών ή τις συναλλαγές που 
συνομολογούνται στην παρούσα Σύμβαση ή τα Έγγραφα Ομολογιών, ή οποιαδήποτε 
άλλη σύμβαση, ρύθμιση ή έγγραφο που τέθηκε σε ισχύ, έγινε ή εκτελέστηκε ενόψει ή 
στο πλαίσιο ή σε σχέση με τη Σύμβαση ή οποιοδήποτε Έγγραφο Ομολογιών, ή

(β)        τη  νομιμότητα,  εγκυρότητα,  αποτελεσματικότητα,  επάρκεια  ή  εκτελεστότητα  της 
παρούσας  Σύμβασης  ή  οποιουδήποτε  Εγγράφου  Ομολογιών  ή  άλλης  σύμβασης, 
ρύθμισης ή εγγράφου που τέθηκε σε ισχύ, έγινε ή εκτελέστηκε ενόψει ή στο πλαίσιο 
ή σε σχέση με τη Σύμβαση ή οποιοδήποτε Έγγραφο Ομολογιών.

11.       ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

(α)         Κανένα Μέρος  δεν  δύναται  να αναθέσει  τα  δικαιώματά και  προνόμιά  του  ή να 
μεταφέρει οποιαδήποτε από τα δικαιώματά του, προνόμια και υποχρεώσεις σχετικά 
με  οποιοδήποτε  από  τα  Έγγραφα  Χρέους  ή  τις  Υποχρεώσεις  του,  εκτός  αν 
επιτρέπεται από τον παρόντα Όρο 11 (Μεταβολές των Μερών). Ο παρών Όρος 11 δεν 
θα περιορίζει τη διαπραγματευτική δύναμη των Ομολογιών, με την προϋπόθεση ότι, 
σύμφωνα  με  τους  Όρους  και  τηΣύμβαση  Εμπιστεύματος,  κάθε  Ομολογιούχος 
θεωρείται  ότι  έχει  λάβει  γνώσηκαι  δεσμεύεται  από  τους  όρους  της  παρούσας 
Σύμβασης.

.

(β)        Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος δεν θα έχει κανένα δικαίωμα να αναθέσει ή να 
μεταβιβάσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματά ή τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την 
παρούσα Σύμβαση.

(γ)        Το  ΕΤΧΣ  θα  έχει  το  δικαίωμα  (χωρίς  την  προϋπόθεση  της  συναίνεσης  του 
Επωφελούμενου  Κράτους  Μέλους  ή  των  Ομολογιούχων  Δανειστών)  να  αναθέτει 
ελεύθερα και/ή να μεταβιβάζει με άλλο τρόπο τα δικαιώματα ή τις αξιώσεις του κατά 
του  Επωφελούμενου  Κράτους  Μέλους  σε  όλους  ή  σε  οποιονδήποτε  από  τους 
Εγγυητές  υπό  τις  συνθήκες  που  περιγράφονται  στο  Άρθρο  6(8)  της  Σύμβασης 
Πλαισίου, με την επιφύλαξη των όρων της(ων) Σύμβασης (εων) Εγγύησης. Επιπλέον, 
τα  Μέρη  συμφωνούν  ότι  τα  δικαιώματα  και  οι  υποχρεώσεις  του  ΕΤΧΣ μπορούν 
ελευθέρως  να  μεταβιβάζονται  στο  ΕΜΣ  και  /ή  οποιοδήποτε  άλλο  φορέα  που 
κατέχεται άμεσα ή έμμεσα από Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης,  με την προυπόθεση 
ότι κάθε τέτοιος Εγγυητής ο ή άλλος τέτοιος εκδοχέας συμμορφώνεται με τους όρους 
της παρούσας Σύμβασης, υπό τους ίδιους όρους, με την υπογραφή μιας Σύμβασης 
προσχώρησης με τα Μέρη, υπό το υπόδειγμα που ορίζεται στο Παράρτημα 3. Προς 
αποφυγή αμφιβολίας, οποιαδήποτε μεταβίβαση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 
του ΕΤΧΣ από την παρούσα Σύμβαση στο ΕΜΣ και/ή σε οποιονδήποτε άλλο φορέα 
που κατέχεται άμεσα ή έμμεσα από Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης δεν θα οδηγήσει σε 
βελτίωση της κατάταξης ή επιπρόσθετα δικαιώματα που ο εκδοχέας θα απολάμβανε 



σε  άλλη  περίπτωση  και  ούτε  οποιαδήποτε  μεταβίβαση  δικαιωμάτων  και 
υποχρεώσεων  του  ΕΤΧΣ  που  απορρέουν  από  τηΣύμβαση  στο  ΕΜΣ  και/ή  σε 
οποιονδήποτε  άλλο  φορέα  που  κατέχεται  άμεσα ή  έμμεσα  από Κράτη  Μέλη  της 
Ευρωζώνης, ή σε όλους ή κάποιους από τους Εγγυητές, δεν θα οδηγήσει σε βελτίωση 
της κατάταξης των υποχρεώσεων του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους ή με άλλο 
τρόπο θα απονείμει  προνομιακό ή προτιμώμενο καθεστώς  ή άλλο έμμεσο όφελος 
στους Δανειστές των Ομολογιών. Επιπλέον, τα Μέρη συμφωνούν ότι τα δικαιώματα 
και  οι  υποχρεώσεις  του  ΕΤΧΣ  στο  πλαίσιο  της  παρούσας  Σύμβασης  μπορούν 
ελευθέρως  να  μεταβιβαστούν  σε  ανεξάρτητη,  προστατευμένη από  τον  κίνδυνο 
χρεοκοπίας, εταιρεία ειδικού σκοπού με την προϋπόθεση ότι  τηρεί τους όρους της 
παρούσας Σύμβασης

(δ)        Αν  ένας  διάδοχος  ή  πρόσθετος  Εντολοδόχος  Πληρωμών  Ομολογιών  διορίζεται 
σχετικά με τα Ομόλογα, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους, το Επωφελούμενο 
Κράτος Μέλος θα διασφαλίσει ότι ο διάδοχος ή πρόσθετος Εντολοδόχος Πληρωμών 
των  Ομολογιών  συμφωνεί  με  τα  Μέρη  να  καταστεί  ο  διάδοχος  πρόσθετος 
Εντολοδόχος Πληρωμών των Ομολογιών σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση με τους 
ίδιους  όρους,  συνάπτοντας  μια  Σύμβαση  προσχώρησης  με  τα  Μέρη  με  βάση  το 
υπόδειγμα που ορίζεται στο Παράρτημα 3.

12.       ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

12.1     Έξοδα Συναλλαγής

            Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα καταβάλει στον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών, 
προσηκόντως  κατόπιν  αιτήματος,  το  ποσό  των  συνολικών  δαπανών  και  εξόδων 
(περιλαμβανομένων νομικών αμοιβών) (μαζί με τυχόν εφαρμοστέο ΦΠΑ ή παρόμοιο 
φόρο)  που  εύλογα  πραγματοποιήθηκαν  από  τον  Κοινό  Εντολοδόχο  Πληρωμών 
σχετικά με τη διαπραγμάτευση, προετοιμασία, εκτύπωση, εκτέλεση και τελειοποίηση:

(α)        της  παρούσας  Σύμβασηςύμβασηςκαι  οποιωνδήποτε  άλλων  εγγράφων  στα  οποία 
γίνεται αναφορά στην Σύμβασηςύμβαση και

(β)        οποιωνδήποτε άλλων Εγγράφων Χρέους που εκτελέστηκαν μετά την ημερομηνία της 
παρούσας Σύμβασηςύμβασης(περιλαμβανομένης τυχόν τροποποίησης αυτών).

12.2     Φόροι Χαρτοσήμου

            Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα καταβάλει και, εντός τριών Εργάσιμων Ημερών 
μετά το σχετικό αίτημα, θα αποζημιώσει τον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών έναντι 
κάθε δαπάνης,  ζημίας ή ευθύνης  που επισύρει  ο Κοινός   Εντολοδόχος Πληρωμών 
σχετικά  με  οποιοδήποτε  τέλος  χαρτοσήμου,  εγγραφή/καταχώρηση  και  άλλους 
παρόμοιους φόρους, πληρωτέους σχετικά με οποιοδήποτε Έγγραφο Χρέους.

12.3     ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ



            Το  Επωφελούμενο  Κράτος  Μέλος,  πρέπει,  εντός  τριών  Εργάσιμων  Ημερών,  να 
καταβάλει κατόπιν σχετικού αιτήματος το ποσό των συνολικών δαπανών και εξόδων 
(περιλαμβανομένων νομικών αμοιβών) (μαζί με τυχόν εφαρμοστέο ΦΠΑ ή παρόμοιο 
φόρο) που προέκυψαν αναφορικά με την εκτέλεση ή τη διατήρηση των δικαιωμάτων 
στο πλαίσιο των Εγγράφων Χρέους και οποιωνδήποτε διαδικασιών που κινήθηκαν 
κατά του Κοινού Εντολοδόχου   Πληρωμών ως συνέπεια της εκτέλεσης αυτών των 
δικαιωμάτων.

13.       ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

            Το  Επωφελούμενο  Κράτος  Μέλος  θα  αποζημιώσει  προσηκόντως  τον  Κοινό 
Εντολοδόχο Πληρωμών έναντι  οποιασδήποτε δαπάνης,  ζημίας ή ευθύνης  (μαζί με 
τυχόν εφαρμοστέο ΦΠΑ) που προέκυψε από τα κατωτέρω:

(α)        σε σχέση με ή ως αποτέλεσμα:

            (i) οποιασδήποτε αδυναμίας του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους να συμμορφωθεί 
με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Όρο 12 (Δαπάνες και Έξοδα),

            

(ii)  της  άσκηση  οποιωνδήποτε  από  τα  δικαιώματα,  εξουσίες,  ευχέρειες  και 
διορθωτικά  μέτρα  που  αποδόθηκαν  στον  Κοινό  Εντολοδόχο  Πληρωμών  από  τα 
Έγγραφα Χρέους ή εκ του νόμου, ή

            (iii)  κάθε  αθέτησης  από  το  Επωφελούμενο  Κράτος  Μέλος  κατά  την  εκτέλεση 
οποιασδήποτε  από  τις  υποχρεώσεις  που  αναφέρονται  στα  Έγγραφα  Χρέους  ότι 
αναλαμβάνονται από αυτό, ή

(β)        το  οποίο  σχετίζεται  άλλως  με  την  εκτέλεση  των  όρων  της  παρούσας  Σύμβασης 
(άλλως, πλην ως αποτελέσματος βαριάς αμέλειας, δόλου ή απάτης). 

14.       ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

14.1     Το  ΕΤΧΣ  θα  παρέχει  στον  Κοινό  Εντολοδόχο  Πληρωμών  τα  ίδια  στοιχεία  που 
απαιτείται να δίνει στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος και την Τράπεζα της Ελλάδος, 
σύμφωνα με τον Όρο 7(4) της Σύμβασης  PSI  Διαχείρισης Υποχρεώσεων, την ίδια 
ημέρα που παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος και 
την Τράπεζα της Ελλάδος και θα παρέχει στον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών, [•] 
Εργάσιμες  Ημέρες  πριν  από την  Ημέρα Πληρωμής,  στοιχεία  τυχόν  Πληρωμών ή 
άλλων ποσών που οφείλονται και δεν έχουν πλήρως ικανοποιηθεί σύμφωνα με τη 
Σύμβασης  Διευκόλυνσης  της  Διαχείρισης  Υποχρεώσεων  ΣΙΤ  τη  σχετική  Ημέρα 
Πληρωμής,  μαζί  με  λεπτομέρειες  τυχόν  Πληρωμών  που  οφείλονται  εξ  αυτής 
αναφορικά με προηγούμενες Ημέρες Πληρωμής που παραμένουν εκκρεμείς και μη 
αποπληρωμένες.



14.2     Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα παρέχει στον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών 
αντίγραφο των εντολών πληρωμής που απαιτείται να παρέχει στο ΕΤΧΣ σύμφωνα με 
τον όρο 7(5) της Σύμβασης Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ, την 
ίδια ημέρα που παρέχει αυτές τις πληροφορίες στο ΕΤΧΣ.

14.3     Ο  Εντολοδόχος  Πληρωμών  Ομολογιών  θα  παρέχει  στον  Κοινό  Εντολοδόχο 
Πληρωμών, [•]  Εργάσιμες  Ημέρες πριν από κάθε  Ημέρα Πληρωμής,  στοιχεία του 
ποσού Πληρωμών ή άλλων οφειλόμενων και μη πλήρως εξυπηρετούμενων ποσών 
στο  πλαίσιο  των  Ομολογιών,  την  ίδια  Ημέρα  Πληρωμής  μαζί  με  στοιχεία  τυχόν 
οφειλόμενων  Πληρωμών  σε  σχέση  με  προηγούμενες  Ημέρες  Πληρωμής  που 
παραμένουν εκκρεμείς και μη εξυπηρετούμενες [σχετικές λεπτομέρειες καταβολής –
προς αντιστοίχιση με τους όρους και προϋποθέσεις των Ομολογιών και της Σύμβασης  
Εμπιστεύματος].  Αν  ο  Κοινός  Εντολοδόχος  Πληρωμών  ενημερώσει  τον 
Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών ότι ο Εντολοδόχος Πληρωμών Ομολογιών αδυνατεί 
να παρέχει όλες αυτές τις πληροφορίες στον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών εντός [•] 
Εργάσιμων  Ημερών  πριν  από  τη  σχετική  Ημερομηνία  Καταβολής,  ο 
Εμπιστευματοδόχος  Ομολογιών  θα  παρέχει  την  πληροφόρηση  αυτή  στον  Κοινό 
Εντολοδόχο Πληρωμών (με αντίγραφο στον Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών) εντός [•] 
Εργάσιμων Ημερών πριν από τη σχετική Ημέρα Πληρωμής. Τίποτα στον παρόντα 
Όρο  14.3  δεν  θα  υποχρεώσει  τον  Εντολοδόχο  Πληρωμών  Ομολογιών  ή  τον 
Εμπιστευματοδόχο  Πληρωμών  να  παράσχει  οποιεσδήποτε  πληροφορίες  που  δεν 
βρίσκονται στην κατοχή του.

14.4     Γνωστοποίηση καθορισμένων γεγονότων 

(α)        Αν υπάρξει τροποποίηση στη Σύμβασης  PSI  Διαχείρισης Υποχρεώσεων ή αν η εν 
λόγω Σύμβαση καταγγελθεί λόγω της επέλευσης Γεγονότος Καταγγελίας, το ΕΤΧΣ 
πρέπει προσηκόντως (και σε κάθε περίπτωση εντός δύο (2) Εργάσιμων Ημερών μετά 
από  τέτοιο  γεγονός)  να  ειδοποιήσει  τον  Κοινό  Εντολοδόχο  Πληρωμών  και  ο 
τελευταίος  πρέπει,  κατά  την  παραλαβή  της  σχετικής  ειδοποίησης  να  ενημερώσει 
προσηκόντως τον Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών.

(β)        Αν υπάρχει πρόταση τροποποίησης των Εγγράφων Ομολογιών ή αν επέλθει Γεγονός 
Καταγγελίας  στο  πλαίσιο  των  Ομολογιών  ή  αν  τα  Ομόλογα  καταστούν  πρόωρα 
αποπληρωτέα λόγω Γεγονότος Καταγγελίας, ή αν οι Ομολογιούχοι αποσύρουν τυχόν 
κοινοποίηση Γεγονότος Καταγγελίας ή πρόωρης εξόφλησης, ο Εμπιστευματοδόχος 
Ομολογιών  θα  πρέπει  άμεσα  (και  σε  κάθε  περίπτωση  εντός  δύο  (2)  Εργάσιμων 
Ημερών)  θα  ειδοποιεί  τον  Κοινό  Εντολοδόχο  Πληρωμών  και  ο  τελευταίος  θα 
ενημερώνει προσηκόντως, κατόπιν παραλαβής της σχετικής ειδοποίησης, το ΕΤΧΣ.

(γ)        Αν υφίσταται πρόταση για πρόωρη αποπληρωμή των αρχικών μη αποπληρωμένων 
ποσών στο πλαίσιο της Σύμβασης PSI Διαχείρισης Υποχρεώσεων ή των Ομολογιών, 
η οποία επιτρέπεται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, το Μέρος που κάνει τέτοια 
πρόταση,  κατά  τη  διατύπωση  αυτής,  θα  παρουσιάσει  στα  υπόλοιπα  Μέρη  έναν 
προτεινόμενο αναθεωρημένο Κοινό Πίνακα Αποπληρωμής.



            14.5     Γνωστοποίηση των Ομολογιών 

Ο  Εμπιστευματοδόχος  Ομολογιών,  προσηκόντως  μετά  την  έκδοση  οποιωνδήποτε 
Ομολογιών  παρέχει  στο  ΕΤΧΣ  λεπτομέρειες  όλων  αυτών  των  Ομολογιών 
συμπεριλαμβανομένων  των  αριθμών  σειρών,  της  ημερομηνίας  λήξης,  του 
τοκομεριδίου, της διάρκειας και του αριθμού ISIN.

15.       ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

15.1     Όλες οι γνωστοποιήσεις σχετικά με την παρούσα Σύμβαση θα δίνονται εγκύρως, αν 
είναι  έγγραφες  και  θα  αποστέλλονται  στους  αποδέκτες  που  παρατίθενται  στο 
Παράρτημα 1. Κάθε Μέρος θα ενημερώνει τους αποδέκτες και θα γνωστοποιεί την 
αλλαγή στο άλλο Μέρος που (συμβάλλεται) με το παρόν αμέσως μετά την εκάστοτε 
σχετική τροποποίηση.

15.2     Όλες  οι  γνωστοποιήσεις  θα  δοθούν  με  συστημένη  επιστολή.  Σε  περίπτωση 
επείγοντος,  μπορούν  να  δοθούν  με  τηλεομοιοτυπία,  μήνυμα  με  χρήση  κωδικού 
SWIFT ή με παράδοση επιστολής χέρι με χέρι στις προαναφερθείσες διευθύνσεις και 
να  επιβεβαιωθούν  με  συστημένη  επιστολή,  χωρίς  αναίτια  καθυστέρηση.  Οι 
γνωστοποιήσεις  καθίστανται  ισχυρές  με  την  πραγματική  παραλαβή  της 
τηλεομοιοτυπίας, του μηνύματος μέσω κωδικού SWIFT ή της επιστολής.

15.3     Όλα τα έγγραφα, πληροφορίες και στοιχεία που θα δοθούν στο πλαίσιο της παρούσας 
Σύμβασης  θα είναι στην αγγλική γλώσσα.

15.4     Κάθε  Μέρος  της  παρούσας  Σύμβασης  θα  γνωστοποιήσει  στα  λοιπά  Μέρη, 
προσηκόντως  με  την  υπογραφή  της  παρούσας,  τα  δείγματα  υπογραφών  των 
προσώπων, τα οποία εξουσιοδοτούνται να ενεργούν για λογαριασμό του στο πλαίσιο 
της παρούσαςΣύμβασης, Ομοίως, κάθε Μέρος θα επικαιροποιεί αυτή τη λίστα και θα 
ενημερώνει  τα υπόλοιπα Μέρη που συμβάλλονται  με το παρόν,  αμέσως μετά την 
εκάστοτε σχετική τροποποίηση.

16.       ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Όλες  οι  καταβολές  στο  πλαίσιο  της  παρούσας   Σύμβασης   στο  ΕΤΧΣ,  τον 
Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών 

τον Εντολοδόχο Πληρωμών Ομολογιών

τον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών



και στο  Επωφελούμενο  Κράτος  Μέλος  θα  πραγματοποιούνται  σε  άμεσα  διαθέσιμα 
εκκαθαρισμένα  κεφάλαια  στους  σχετικούς  λογαριασμούς  που  καθορίστηκαν 
εγγράφως από τα Μέρη για το σκοπό λήψης πληρωμών στο πλαίσιο της παρούσας 
Σύμβασης.

17.       ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

17.1     Διατήρηση σε ισχύ

Αν μία ή περισσότερες από τις διατάξεις που εμπεριέχονται στην παρούσα Σύμβαση 
είναι  ή  καταστούν  πλήρως  ή  μερικώς  άκυρες,  παράνομες  ή  ανεφάρμοστες  από 
οποιαδήποτε άποψη, υπό οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο, δεν θα επηρεαστεί ή θιγεί 
σε καμία περίπτωση η εγκυρότητα, νομιμότητα και δεσμευτικότητα των υπολοίπων 
διατάξεων  που  περιέχονται  στην  παρούσα  Σύμβαση  .Διατάξεις,  οι  οποίες  είναι 
πλήρως ή μερικώς άκυρες, παράνομες ή ανεφάρμοστες θα ερμηνεύονται και ως εκ 
τούτου  θα  εφαρμόζονται  σύμφωνα  με  το  πνεύμα  και  το  σκοπό  της  παρούσας 
Σύμβασης.

17.2     Ενιαία Σύμβαση

Το  Προοίμιο  και  τα  Παραρτήματα  της  παρούσας  Σύμβασης  αποτελούν  και  θα 
αποτελούν στο εξής αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Σύμβασης.

17.3     Δικαιώματα Τρίτων Μερών

Εκτός αν ρητώς προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση, πρόσωπο που δεν 
είναι Μέρος συμβαλλόμενο στην παρούσα Σύμβαση δεν έχει δικαίωμα σύμφωνα με 
το  Νόμο  των  Συμβάσεων  (Δικαιώματα  Τρίτων  Μερών)  1999  να  επιβάλει  ή  να 
επωφεληθεί  από  οιονδήποτε  όρο  της  παρούσας  Σύμβασης.  Εκτός  αν  άλλως 
προσδιορίζεται στην παρούσα Σύμβαση, η συναίνεση οποιουδήποτε προσώπου που 
δεν  είναι  Μέρος  δεν  απαιτείται  προκειμένου  να  ανακληθεί  ή  να  τροποποιηθεί, 
οποτεδήποτε, η παρούσα Σύμβαση.

17.4     Υπερισχύουσα Συμφωνία

Η  παρούσα  Σύμβαση  υπερισχύει  οιασδήποτε  στα  Έγγραφα  Χρέους  και  σε  κάθε 
Σύμβαση Εντολής (όπως προσδιορίζεται στη Σύμβαση Εμπιστεύματος) διάταξης περί 
του αντιθέτου. Ακολούθως, σε περίπτωση ύπαρξης τυχόν σύγκρουσης, ασυνέπειας ή 
αμφισημίας  μεταξύ  των  όρων  της  παρούσας  Σύμβασης  και  των  όρων  και 
προϋποθέσεων  οιουδήποτε  άλλου  Εγγράφου  Χρέους  ή  Σύμβασης  Εντολής  (όπως 
προσδιορίζεται στη Σύμβαση Εμπιστεύματος), οι όροι της παρούσας Σύμβασης θα 
υπερισχύουν και θα παρακάμπτουν οιαδήποτε διάταξη περί του αντιθέτου σε αυτά τα 



έγγραφα ή οιαδήποτε ερμηνεία τέτοιων εγγράφων που μπορεί να είναι αντίθετη με 
τους όρους της παρούσας Σύμβασης .

17.5     Διορθωτικά Μέτρα και Παραιτήσεις

Καμία  αδυναμία  άσκησης,  ούτε  οιαδήποτε  καθυστέρηση  στην  άσκηση,  από 
οποιοδήποτε Μέρος, οιουδήποτε δικαιώματος ή διορθωτικού μέτρου στο πλαίσιο της 
παρούσας Σύμβασης δεν θα λειτουργεί ως παραίτηση, ούτε η μεμονωμένη ή μερική 
άσκηση οιουδήποτε δικαιώματος ή θεραπευτικού μέτρου αποτρέπουν περαιτέρω την 
άσκηση οιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή διορθωτικού μέτρου. Τα δικαιώματα και τα 
διορθωτικά μέτρα που παρέχονται  στην παρούσα Σύμβαση συντρέχουν σωρευτικά 
και δεν αποκλείουν δικαιώματα και θεραπευτικά μέτρα που παρέχονται από το νόμο.  

17.6     Παραίτηση από Μέσα Άμυνας

Οι  διατάξεις  της  παρούσας  Σύμβασης  δεν  θα  επηρεαστούν  από  οποιαδήποτε 
Σύμβαση, παράλειψη, ζήτημα ή πράγμα, το οποίο, ελλείψει του παρόντος Όρου 17.6 
(Παραίτηση από μέσα άμυνας),  θα μείωνε, απελευθέρωνε ή θα έθιγε τα δικαιώματα 
και τα διορθωτικά μέτρα που αναφέρεται ότι θα δημιουργηθούν από την παρούσα 
Σύμβαση περιλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό και ανεξαρτήτως αν είναι γνωστά ή 
μη σε οποιοδήποτε Μέρος):

(α)        οποτεδήποτε,  παραίτηση ή συναίνεση που χορηγήθηκε  σε,  ή  σε σύγκλιση  με  το 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ή άλλο πρόσωπο,

(β)        την  αποδέσμευση  του  Επωφελούμενου  Κράτους  Μέλους  ή  οιουδήποτε  άλλου 
προσώπου  σύμφωνα  με  τους  όρους  οιασδήποτε  σύγκλισης  ή  ρύθμισης  με 
οποιονδήποτε Δανειστή του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους,

(γ)        τη λήψη, μεταβολή, συμβιβασμό, ανταλλαγή, ανανέωση ή αποδέσμευση ή άρνηση ή 
αμέλεια να τελειοποιήσει, αναλάβει ή επιβάλλει, οποιαδήποτε δικαιώματα κατά του 
Επωφελούμενου Κράτους Μέλους ή άλλου προσώπου, ή τυχόν μη παρουσίαση ή μη 
τήρηση οιουδήποτε τύπου ή άλλης προϋπόθεσης σε σχέση με οιοδήποτε μέσο,

(δ)        οιαδήποτε  τροποποίηση,  ανανέωση,  συμπλήρωση,  επέκταση  (είτε  της  λήξης  ή 
άλλως)  ή  επαναδιατύπωση  (σε  κάθε  περίπτωση,  όσο  θεμελιώδης  και  οιασδήποτε 
φύσης  και  ανεξαρτήτως  αν  είναι  περισσότερο  επαχθής)  ή  αντικατάσταση  του 
Χρεωστικού Εγγράφου ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή εξασφάλισης,

(ε)        τυχόν  μη  εκτελεστότητα,  παρανομία  ή  ακυρότητα  οιασδήποτε  υποχρέωσης 
οιουδήποτε  προσώπου  στο  πλαίσιο  οιουδήποτε  Χρεωστικού  Εγγράφου  ή  άλλου 
εγγράφου ή εξασφάλισης,

(στ)      τυχόν ενδιάμεση Καταβολή οιωνδήποτε από τις Υποχρεώσεις που οφείλονται στους 
Δανειστές ή τον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών εν όλω ή εν μέρει, ή

(ζ)        τυχόν χρεοκοπία ή παρόμοιες διαδικασίες.



18.       ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ

Η παρούσα Σύμβαση μπορεί να εκτελεσθεί σε απεριόριστο αριθμό πρωτοτύπων και 
παράγει όμοια αποτελέσματα, ως εάν οι υπογραφές στα πρωτότυπα να είχαν τεθεί σε 
ένα μοναδικό πρωτότυπο της Σύμβασης.  

19.       ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα Σύμβαση  και  τυχόν  εξωσυμβατικές  υποχρεώσεις  που απορρέουν  από 
αυτή ή σε σχέση με αυτή θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Αγγλικό 
δίκαιο.

20.       ΕΚΤΕΛΕΣΗ

(α)         Με  την  επιφύλαξη  των  παραγράφων  (β)  και  (γ)  του  παρόντος  Όρου  20,  τα 
δικαστήρια  του  Μεγάλου  Δουκάτου  του  Λουξεμβούργου  θα  έχουν  αποκλειστική 
δωσιδικία  να  επιλύουν  οιαδήποτε  διαφορά που απορρέει  από ή  σε  σχέση με  την 
παρούσα  Σύμβαση  περιλαμβανομένης  οιασδήποτε  διαφοράς  σχετικά  με  τη 
νομιμότητα, εγκυρότητα, ερμηνεία ή εκτέλεση.

(β)        Η παράγραφος (α) του παρόντος Όρου 20 τίθεται αποκλειστικά προς όφελος του 
ΕΤΧΣ και του Εμπιστευματοδόχου Ομολογιών. Επομένως, τίποτα στην παράγραφο 
(α)  του  παρόντος  Όρου  20  δεν  εμποδίζει  το  ΕΤΧΣ  ή  τον  Εμπιστευματοδόχο 
Ομολογιών  να  κινήσουν  διαδικασίες  σχετικά  με  μία  διαφορά  («Διαδικασίες») 
ενώπιον  των  ημεδαπών  δικαστηρίων  του  Επωφελούμενου  Κράτους  Μέλους  ή 
ενώπιον  των  δικαστηρίων  δωσιδικίας  του  εφαρμοστέου  δικαίου  της  παρούσας 
Σύμβασης. Στο μέτρο που επιτρέπεται από το νόμο, το ΕΤΧΣ ή ο Εμπιστευματοδόχος 
Ομολογιών μπορεί να εισαγάγει παράλληλες διαδικασίες σε διαφορετικές δωσιδικίες. 

(γ)        Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος και τα υπόλοιπα Μέρη (εκτός του ΕΤΧΣ και του 
Εμπιστευματοδόχου  Ομολογιών)  με  την  παρούσα  ανεκκλήτως  υποβάλλονται  στη 
δωσιδικία των ημεδαπών δικαστηρίων του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους και τα 
δικαστήρια δικαιοδοσίας  του εφαρμοστέου δικαίου της  Σύμβασης.  Προς  αποφυγή 
αμφιβολίας, το ΕΤΧΣ και ο Εμπιστευματοδόχος Ομολογιών δεν υποβάλλονται στη 
δωσιδικία άλλων δικαστηρίων εκτός των δικαστηρίων του Μεγάλου Δουκάτου του 
Λουξεμβούργου.

(δ)        Το Επωφελούμενο Κράτος  Μέλος  και  η  Τράπεζα της  Ελλάδος  με  την παρούσα 
ανεκκλήτως  και  ανεπιφύλακτα  παραιτούνται  από  οιαδήποτε  ασυλία  την  οποία 
δικαιούνται ή της οποίας μπορούν να καταστούν δικαιούχοι, τα ίδια ή αναφορικά με 
τα  περιουσιακά  τους  στοιχεία,  από  νομικές  διαδικασίες  σχετικά  με  την  παρούσα 
Σύμβαση,  περιλαμβανομένης,  χωρίς  περιορισμό,  ασυλίας  από  αγωγή,  απόφαση  ή 
άλλη εντολή, από κατάσχεση, σύλληψη ή ασφαλιστικά μέτρα πριν την απόφαση, και 



από  την  εκτέλεση  έναντι  των  περιουσιακών  τους  στοιχείων  στο  μέτρο  που  δεν 
απαγορεύεται από υποχρεωτικό νόμο.

ΣΕ  ΠΙΣΤΩΣΗ  ΤΩΝ  ΑΝΩΤΕΡΩ,  η  παρούσα  Σύμβαση  υπογράφεται  από  τα  Μέρη  και 
προορίζεται  να  και  δια  της  παρούσης  παραδίδεται  κατά  την  ημέρα  που 
προσδιορίζεται  ανωτέρω.[Τα  ανωτέρω  θα  εφαρμόζονται  με  την  επιφύλαξη  του 
Άρθρου 57 Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος].[2]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
1                                                                                                                                         

                     ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΑΦΩΝ

Για το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος 

Υπουργείο Οικονομικών 

[•]

Για την Τράπεζα της Ελλάδος (υπό όλες τις ιδιότητες)

Τράπεζα της 
Ελλάδος                                                                                                                             
                                                     οδός Ελ. Βενιζέλου 
21                                                                                                                                       
                            120 50 Αθήνα, Ελλάδα

Υπόψη: Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων και Λογιστηρίου της 
Κυβέρνησης                                                                                                                       



                                                                                                              Τμήμα 
Λογιστηρίου της 
Κυβέρνησης                                                                                                                       
                            Φαξ: +30 210 3221007 
                                                                                                                                           
                                         SWIFT BIC: BNGRGRAA

Για το ΕΤΧΣ

Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας                                                                                                                    
                                                                                                                 43, avenue 
John F. 
Kennedy                                                                                                                            
                                                                                             L-1855 Luxembourg   

Υπόψη: Οικονομικός 
Διευθυντής                                                                                                                         
                                       Τηλ: +35 2260 96 226                                                               
                                                                                                   Φαξ: +35 2260 96 
262                                                                                                                                     
                                                                                    SWIFT address: EFSFLULL

Κοινοποίηση στους:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή        
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           
                                    Γενική Διεύθυνση Οικονομίας και Μονάδα Οικονομικών 
Υποθέσεων                                                                                                       L-4 
“Borrowing, lending, accounting and back 
office”                                                                                          
                                                                    L-2920 Luxembourg

Υπόψη: Επικεφαλής της 
μονάδας                                                                                                                             
                                            Τηλ: (+352) 4301 
36372                                                                                                                                 
                     Φαξ: (+352) 4301 36599                                  
                                                                                                     SWIFT address: 
EUCOLULL

Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα                                                                                                         
                                                                        Kaiserstrasse 
29                                                                                                                                       
                                                                                               D-60311 Frankfurt am 
Main

Υπόψη: Επικεφαλής Τμήματος Χρηματοπιστωτικών 
Υπηρεσιών                                                                                                                 
                                  Τηλ: +4969 1344 
3470                                                                                                                                   
                                Φαξ: +49 69 1344 6171                  
                                                                                                                    SWIFT BIC: 
ECBFDEFFBAC



Για τον Εμπιστευματοδόχο Ομολογιών

Wilmington Trust (London) Limited                                                 
                                                                 Third 
Floor                                                                                                                                  
   1 King’s Arms Yard                             
                                                                                      London EC2R 
7AF                                                                                                                       
Υπόψη: Εκπροσώπηση και Εμπίστευμα 
                                                                                                     Φαξ: +44 (0)20 7397 
3601

                                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2                                                                     
                                                                                                                      ΚΟΙΝΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ[3]



Σωρευτικό κεφάλαιο αποπληρωμής 
κατόπιν της αποπληρωμής του κεφαλαίου 
κατά την αντίστοιχη  Ημέρα Πληρωμής

Ημέρα Πληρωμής (ως ποσοστό % του εκταμιευθέντος ποσού)

[Ημέρα] [Μήνας] 2013 [*]%

[Ημέρα] [Μήνας] 2014 [*]%

[Ημέρα] [Μήνας] 2015 [*]%

[Ημέρα] [Μήνας] 2016 [*]%

[Ημέρα] [Μήνας] 2017 [*]%

[Ημέρα] [Μήνας] 2018 [*]%

[Ημέρα] [Μήνας] 2019 [*]%

[Ημέρα] [Μήνας] 2020 [*]%

[Ημέρα] [Μήνας] 2021 [*]%

[Ημέρα] [Μήνας] 2022 [*]%

[Ημέρα] [Μήνας] 2023 [*]%

[Ημέρα] [Μήνας] 2024 [*]%

[Ημέρα] [Μήνας] 2025 [*]%

[Ημέρα] [Μήνας] 2026 [*]%





Σωρευτικό  κεφάλαιο  αποπληρωμής 
κατόπιν  της  αποπληρωμής  του  κεφαλαίου 
κατά την αντίστοιχη Ημέρα Πληρωμής 

Ημέρα Πληρωμής (ως ποσοστό % του εκταμιευθέντος ποσού)

[Ημέρα] [Μήνας] 2029 0%

[Ημέρα] [Μήνας] 2030 0%

[Ημέρα] [Μήνας] 2031 0%

[Ημέρα] [Μήνας] 2032 0%

[Ημέρα] [Μήνας] 2033 0%

[Ημέρα] [Μήνας] 2034 0%

[Ημέρα] [Μήνας] 2035 0%

[Ημέρα] [Μήνας] 2036 0%

[Ημέρα] [Μήνας] 2037 0%

[Ημέρα] [Μήνας] 2038 [*]%

[Ημέρα] [Μήνας] 2039 [*]%

[Ημέρα] [Μήνας] 2040 [*]%

[Ημέρα] [Μήνας] 2041 [*]%

[Ημέρα] [Μήνας] 2042 100%



                                  



ΠΑΡΑΤΗΜΑ 3       
                                                                                                                                           

          ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ

Προς:  [Εισάγετε  πλήρες  όνομα  των  σημερινών  συμβαλλομένων  στη  Σύμβαση 
Συγχρηματοδότησης]

Από: [Το Προσχωρόν Μέλος]

Η παρούσα Σύμβαση συνάπτεται την [ημερομηνία] από [εισάγετε πλήρες όνομα του 
νέου  Μέρους]  (το  «Προσχωρούν  Μέλος»)  σχετικά  με  τη  σύμβαση 
συγχρηματοδότησης  (η  «Σύμβαση  Συγχρηματοδότησης»)  με  ημερομηνία  [  ] 
ανάμεσα,  μεταξύ  άλλων,  στην  Ελληνική  Δημοκρατία  ως  Επωφελούμενο  Κράτος 
Μέλος, την Τράπεζα της Ελλάδος ως εκπροσώπο πληρωμών πουπραγματοποιούνται 
από  το  Επωφελούμενο  Κράτος  Μέλος,  τον  Εμπιστευματοδόχο  Ομολογιών,  το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως δανειστή σύμφωνα με τη 
Σύμβαση  Διευκόλυνσης  της  Διαχείρισης  Υποχρεώσεων  ΣΙΤ  ,  τον  Εντολοδόχο 
Πληρωμών  Ομολογιών  και  τον  Κοινό  Εντολοδόχο  Πληρωμών  (  καθένας  όπως 
ορίζεται  στη  Σύμβαση  Συγχρηματοδότησης)  (καθένα  από  τα  μέρη  εκτός  από 
[εισάγετε το όνομα του εξερχόμενου μέλους] μαζί, τα «Σταθερά Μέρη»). Οι όροι που 
αποσαφηνίζονται στη Σύμβαση Συγχρηματοδότησης, εκτός αν ορίζεται άλλως στην 
παρούσα Σύμβαση, έχουν την ίδια σημασία όταν χρησιμοποιούνται στην παρούσα.

Λαμβάνοντας  υπόψη  την  αποδοχή  του  Προσχωρούντος  Μέλους  ως  [προς 
συμπλήρωση] για τους σκοπούς της Σύμβασης Συγχρηματοδότησης, το Προσχωρούν 
Μέλος επιβεβαιώνει ότι,  το αργότερο από την [ημερομηνία] και την πρώτη ημέρα 
κατά την οποία η παρούσα Σύμβαση γίνει αποδεκτή από κάθε Σταθερό Μέρος («η 
Ημέρα  Έναρξης  Ισχύος»),  προτίθεται  να  καταστεί  μέλος  στη  Σύμβαση 
Συγχρηματοδότησης  ως  [προς  συμπλήρωση]  και  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να 
εκτελεί όλες τις υποχρεώσεις που διατυπώνονται στη Σύμβαση Συγχρηματοδότησης 
που θα αναληφθούν από [προς συμπλήρωση] και συμφωνεί ότι θα δεσμεύεται από 
όλες τις διατάξεις της Σύμβασης Συγχρηματοδότησης, σαν να ήταν αρχικό μέρος της 
Σύμβασης Συγχρηματοδότησης.

Κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος:

(α)         καθένα από τα Σταθερά Μέρη και [εισάγετε το όνομα του εξερχόμενου μέρους] θα 
αποδεσμευτούν από περαιτέρω υποχρεώσεις μεταξύ τους στο πλαίσιο της Σύμβασης 
Συγχρηματοδότησης  και  τα  αντίστοιχα  δικαιώματά  τους  στο  πλαίσιο  της  ως  άνω 
Σύμβασης Συγχρηματοδότησης (εκτός των δικαιωμάτων που ανακύπτουν πριν από 
την  Ημέρα  Έναρξης  Ισχύος)  θα  ακυρωθούν  («Αποσβεσθέντα  Δικαιώματα  και 
Υποχρεώσεις»),

(β)         καθένα  από  τα  Σταθερά  Μέρη  και  το  Προσχωρούν  Μέρος  θα  αναλάβουν 
υποχρεώσεις μεταξύ τους και/ή θα αποκτήσουν δικαιώματα που διαφέρουν από τα 
Αποσβεσθέντα Δικαιώματα  και  Υποχρεώσεις  μόνο  στο  μέτρο  που  το  εν  λόγω 
Σταθερό Μέρος και το Προσχωρούν Μέρος έχουν αναλάβει και/ή αποκτήσει τα ίδια 
στη θέση αυτού του Σταθερού Μέρους και του Υφιστάμενου Μέρους,

(γ)        τα Σταθερά Μέρη θα αποκτήσουν τα ίδια δικαιώματα και θα αναλάβουν τις ίδιες 
υποχρεώσεις μεταξύ τους, όπως θα είχαν αποκτήσει και αναλάβει αν το Προσχωρούν 
Μέρος  ήταν  ο  [προς  συμπλήρωση]  με  τα  δικαιώματα  και/ή  τις  υποχρεώσεις  που 
αποκτήθηκαν  ή  αναλήφθηκαν  από  αυτό,  ως  αποτέλεσμα  της  ανανέωσης  και  της 
προσχώρησης  που  προβλέπεται  στην  παρούσα  Σύμβαση  και  στο  βαθμό  αυτό  τα 



Σταθερά Μέρη θα αποδεσμευτούν από περαιτέρω υποχρεώσεις το ένα απέναντι στο 
άλλο στο πλαίσιο της Σύμβασης Συγχρηματοδότησης και

(δ)        το Προσχωρούν Μέρος θα καταστεί Μέρος ως [προς συμπλήρωση].

Η Σύμβαση και τυχόν μη συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από ή σε σχέση με 
αυτήν διέπονται από το αγγλικό δίκαιοΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ Η ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗ    έχει υπογραφεί από τα Μέρη και προορίζεται να και δια της παρούσης 
παραδίδεται κατά την ημέρα που προσδιορίζεται ανωτέρω.

Προσχωρούν Μέλος

[Υπογεγραμμένο ως 
Σύμβαση]                                                                                                                          
                                        
                                                                                              [εισάγετε πλήρες όνομα 
του Προσχωρούντος Μέλους]

Από:

Διεύθυνση:

Φαξ:

Αποδοχή από το

Επωφελούμενο Κράτος Μέλος

Αποδοχή από την

Τράπεζα της Ελλάδος

από και για λογαριασμό από και για λογαριασμό

[εισάγετε πλήρες όνομα] [εισάγετε πλήρες όνομα]

Ημερομηνία: Ημερομηνία:

Αποδοχή από το

Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας

Αποδοχή από τον

Εντολοδόχο Πληρωμών Ομολογιών

από και για λογαριασμό από και για λογαριασμό

[εισάγετε πλήρες όνομα] [εισάγετε πλήρες όνομα]



Ημερομηνία: Ημερομηνία:

Αποδοχή από τον

Κοινό Εντολοδόχο Πληρωμών

Αποδοχή από τον

Εμπιστευματοδόχο των Ομολογιών

από και για λογαριασμό από και για λογαριασμό

[εισάγετε πλήρες όνομα] [εισάγετε πλήρες όνομα]

Ημερομηνία: Ημερομηνία:



ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Υπογεγραμμένο ως Σύμβαση από 

[όνομα, τίτλος]

ως το νόμιμο εκπρόσωπό της 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
                                                                                                                   

………………………………………………………………………………………..

Υπογεγραμμένο ως Σύμβαση από                                                                            
                           [•, Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος]  
                                                                                                                                           
                  ως το νόμιμο εκπρόσωπό της 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ                                                                                                        
                                                                                                                                           
                                                                                       

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Υπογεγραμμένο ως Σύμβαση από                                                                   
                                                                            [όνομα, θέση]

ως τον νόμιμο εκπρόσωπο του 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

………………………………………………………………………………………….

Υπογεγραμμένο ως Σύμβαση από                        
                                                                               [•, Διοικητή της Τράπεζας της 
Ελλάδος]  
                                                                                                                                           
                  ως τον νόμιμο εκπρόσωπό της 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ως Εντολοδόχος Πληρωμών 
Ομολογιών                                                                                                                        
                          

…………………………………………………………………………………………
…



Υπογεγραμμένο ως Σύμβαση 
από                                                                                                       [•, Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος]  
                                                                                                                                           
                  ως τον νόμιμο εκπρόσωπό της

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ως Κοινός Εντολοδόχος 
Πληρωμών                                    Υπογεγραμμένο ως Σύμβαση από

[όνομα, θέση]

…………………………………………………………………………

και

[όνομα, θέση]

……………………………………………………………………….. ως τους 
νόμιμους εκπροσώπους της 

WILMINGTON TRUST (LONDON) LIMITED

…………………………………………………………………………

Με την παρουσία των

                                                                                                     Υπογραφή μάρτυρα

                                                                                                     Όνομα μάρτυρα

                                                                                                     Διεύθυνση μάρτυρα

                                                                                                      Επάγγελμα μάρτυρα

Διεύθυνση:

E-mail:

Υπόψη:

[1] Με την επιφύλαξη περαιτέρω  εξέτασης από τον Έλληνα νομικό σύμβουλο.

[2]  Προς επιβεβαίωση με τον Έλληνα νομικό σύμβουλο

2  Ο  Πίνακας  Αποπληρωμής  θα  αναθεωρηθεί  προκειμένου  να  συγκλίνει  με  τη 
Σύμβαση  PSI Διαχείρισης Υποχρεώσεων και τα Έγγραφα Ομολογιών.

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ_ΕΛΛ



Σχέδιο: 09.02.12

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ως Επωφελούμενου Κράτους Μέλους

και

ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σύμβαση Διευκόλυνσης της Πιστωτικής Ενίσχυσης ΕΚΤ 
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Η παρούσα Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης συνάπτεται από και μεταξύ:

(Α)       του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΕΤΧΣ»), 
ανώνυμης εταιρείας που συστάθηκε στο Λουξεμβούργο με έδρα επί της Λεωφόρου 
John F. Kennedy αρ. 43, L-1855 Λουξεμβούργο (R.C.S. Λουξεμβούργο Β153.414), 
που εκπροσωπείται από τον κ. Klaus Regling, Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) και τον 
κ. Christophe Frankel, Aναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, («ΕΤΧΣ»),

(Β)       της Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής αναφερόμενη ως «Ελλάδα»), που 
εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, 

ως το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος (το «Επωφελούμενο Κράτος Μέλος»), και

(Γ)       Της Τράπεζας της Ελλάδος, που εκπροσωπείται από το Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδας, (η «Τράπεζα της Ελλάδας»).

Από κοινού αναφερόμενα ως τα «Μέρη» και καθένα από αυτά το «Μέρος».

ΠΡΟΟΙΜΙΟ:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

1)         Το ΕΤΧΣ συστάθηκε στις 7 Ιουνίου 2012 με σκοπό την εξασφάλιση 
σταθερότητας στα κράτη μέλη της ευρωζώνης. Σύμφωνα με δήλωση στις 21 Ιουλίου 
2011 από τους επικεφαλής των Κρατών ή Κυβερνήσεων της ευρωζώνης και των 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΕΤΧΣ μπορεί να παρέχει χρηματοδοτική 
Ενίσχυση με τη μορφή συμβάσεων χρηματοδοτικής διευκόλυνσης («Συμβάσεις 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», και καθεμιά η «Σύμβαση Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης»), να παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση με τη μορφή εκταμίευσης 
δανείων σύμφωνα με ένα πρόγραμμα, προληπτικές διευκολύνσεις, διευκολύνσεις για 
τη χρηματοδότηση της ανακεφαλαιοποίησης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
Κράτους-Μέλους της ευρωζώνης (μέσω δανείων στις κυβερνήσεις αυτών των 
Κρατών-Μελών, συμπεριλαμβανομένων χωρών εκτός προγράμματος), διευκολύνσεις 
για την αγορά ομολόγων σε δευτερεύουσες αγορές επί τη βάσει ανάλυσης της ΕΚΤ, 
που αναγνωρίζει την ύπαρξη εξαιρετικών συνθηκών και κινδύνων της 
χρηματοπιστωτικής αγοράς που απειλούν την οικονομική σταθερότητα ή 
διευκολύνσεις για την αγορά ομολόγων στην πρωτογενή αγορά (κάθε τέτοια χρήση 
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, που έχει γίνει υποκείμενο Αιτήματος 
Χρηματοδότησης και σχετικής Γνωστοποίησης Επιβεβαίωσης (όπως ορίζονται 
κατωτέρω) αποτελεί μια «Χρηματοδοτική Ενίσχυση»). 

2)         Το ΕΤΧΣ θα χρηματοδοτεί την υλοποίηση αυτής της Χρηματοδοτικής 
Ενίσχυσης με την έκδοση ή συνομολόγηση ομολόγων, γραμματίων, αξιογράφων, 
χρεογράφων ή άλλων μηχανισμών χρηματοδότησης («Μέσα Χρηματοδότησης») τα 
οποία υποστηρίζονται από ανέκκλητες και ανεπιφύλακτες εγγυήσεις (καθεμία η 
«Εγγύηση») των Κρατών-Μελών της ευρωζώνης, που θα ενεργούν ως εγγυητές 
αναφορικά με αυτά Μέσα Χρηματοδότησης, όπως ορίζεται στους όρους της 
παρούσας. Οι Εγγυητές (οι «Εγγυητές») των Μέσων Χρηματοδότησης που 
εκδόθηκαν ή συνομολογήθηκαν από το ΕΤΧΣ θα αποτελούνται από κάθε Κράτος 
μέλος της ευρωζώνης (εξαιρουμένου οποιουδήποτε Κράτους-Μέλους της ευρωζώνης 
που είναι ή καταστεί Απερχόμενος Εγγυητής (όπως ορίζεται κατωτέρω) πριν από την 
έκδοση αυτών των Μέσων Χρηματοδότησης).  Τα Μέσα Χρηματοδότησης θα 
εκδίδονται ή συνομολογούνται είτε αυτοτελώς είτε επί τη βάσει προγράμματος 
έκδοσης χρέους (το «Πρόγραμμα Έκδοσης Χρέους του ΕΤΧΣ») σύμφωνα με τους 
Κανόνες Χρηματοδότησης του ΕΤΧΣ (όπως ορίζονται κατωτέρω).



3)         Στις 8 Μαΐου 2012, το Βασίλειο του Βελγίου, η Ιρλανδία, το Βασίλειο της 
Ισπανίας, η Γαλλική Δημοκρατία, η Ιταλική Δημοκρατία, η Κυπριακή Δημοκρατία, 
το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, η Δημοκρατία της Μάλτας, το Βασίλειο 
των Κάτω Χωρών, η Δημοκρατία της Αυστρίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η 
Δημοκρατία της Σλοβενίας, η Σλοβακική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Φιλανδίας 
και το KfW (ενεργώντας προς το δημόσιο συμφέρον, σύμφωνα με τις οδηγίες και με 
το όφελος της εγγύησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας) (ως 
Δανειστές) συνομολόγησαν μια σύμβαση δανειακής διευκόλυνσης ύψους 
80.000.000.000 ευρώ (η «Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης» με την Ελλάδα και 
την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία παρέχει Ενίσχυση σταθερότητας στην Ελλάδα σε 
διακυβερνητικό πλαίσιο μέσω συγκεντρωτικών διμερών δανείων.

4)         Στις [•] η Ελλάδα ζήτησε πρόσθετη Χρηματοδοτική Ενίσχυση από τα κράτη 
μέλη της Ευρωζώνης. Στις [•], το Eurogroup και οι Υπουργοί Οικονομικών ομόφωνα 
αποφάσισαν να χορηγήσουν χρηματοδοτική Ενίσχυση σε απάντηση του αιτήματος 
των Ελληνικών αρχών και επικύρωσαν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Σύμφωνα με τη 
δήλωση των Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων της ευρωζώνης και των οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Ιουλίου και 26ης/27ης Οκτωβρίου 2011, το ΕΤΧΣ θα 
χρησιμοποιηθεί ως όχημα (μέσο) χρηματοδότησης για μελλοντικές εκταμιεύσεις από 
την Ελλάδα υπό την Χρηματοδοτική Ενίσχυση των Κρατών-Μελών της ευρωζώνης.

5)         Στις [•] 2012 ένα Μνημόνιο Συνεννόησης (το «Μνημόνιο ΣΙΤ» υπεγράφη 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελλάδας και της Τράπεζας της Ελλάδας 
αναφορικά i) με μια εθελοντική συναλλαγή διαχείρισης υποχρεώσεων μέσω της (α) 
εθελούσιας ανταλλαγής ομολόγων που θα συναφθεί μεταξύ της Ελλάδας και 
ορισμένων επενδυτών του ιδιωτικού τομέα όπως περιγράφεται στη δήλωση της 
Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου 2011 (η «Εθελοντική 
Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων»), ii) μία προσφορά επαναγοράς (η 
«Προσφορά Επαναγοράς», με την οποία η Ελλάδα, ενεργώντας μέσω της ΕΚΤ, ως 
εκπρόσωπου της, προσφέρεται να επαναγοράσει από εθνικές κεντρικές τράπεζες 
(«ΕθΚΤ») του Συστήματος του Ευρώ ορισμένα κρατικά ομόλογα εκδόσεως της 
Ελλάδας, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή των ΕθΚΤ ως εξασφάλιση για τις πράξης 
νομισματικής  πολιτικής του Συστήματος του Ευρώ με αποδεκτά (επιλέξιμα) τρίτα 
μέρη (iii) την πληρωμή δεδουλευμένων τόκων επί των ομολόγων που θα 
ανταλλαγούν στο πλαίσιο της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων, 
οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν εν μέρει ή εν όλω από το ΕΤΧΣ (η «Συναλλαγή για 
τους Τόκουςν των Ομολόγων» και (iv) την παροχή ενίσχυσης σε πραγράμματα 
ανακεφαλαιοποίησης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (η «Συναλλαγή 
για την Ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών»). Το Μνημόνιο ΣΙΤ είναι ξεχωριστό 
και συμπληρωματικό προς το αρχικό Μνημόνιο Συνεννόησης που υπεγράφη στις 3 
Μαΐου 2012, όπως έχει πρόσφατα τροποποιηθεί από το συμπληρωματικό Μνημόνιο 
Συνεννόησης (Πέμπτο Προσάρτημα) της 6ης Δεκεμβρίου 2011, μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελλάδας και της Τράπεζας της Ελλάδος (το «Μνημόνιο 
Συνεννόησης 2011»), το οποίο μαζί με το Μνημόνιο ΣΙΤ και κάθε άλλο 
συμπληρωματικό ή μεταγενέστερο μνημόνιο συνεννόησης ή προσάρτημα σε 
οποιοδήποτε από αυτά, θα αποκαλείται το «Μνημόνιο»). 

6)         Κατόπιν αιτήματος της Ελλάδας για Χρηματοδοτική Ενίσχυση  και σύμφωνα 
με το Μνημόνιο ΣΙΤ, το ΕΤΧΣ κατήρτισε ή θα καταρτίσει Συμβάσεις 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης με την Ελλάδα και την Τράπεζα της Ελλάδος, 
προκειμένου να παράσχει τις ακόλουθες Χρηματοδοτικές Διευκολύνσεις: (i) στις [•] 
2012, σύμβαση Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης ύψους μέχρι ΕΥΡΩ [30.000.000.000], 
προκειμένου να επιτρέψει στην Ελλάδα να χρηματοδοτήσει, εν μέρει, την Εθελοντική 
Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων (η «Σύμβαση Διευκόλυνσης της 



Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ»), (ii) στις [•] 2012, μια σύμβαση χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης ύψους μέχρι ΕΥΡΩ 35.000.000.000, προκειμένου να επιτρέψει στην 
Ελλάδα να χρηματοδοτήσει την Προσφορά Επαναγοράς (η «Διευκόλυνση 
Πιστωτικής Ενίσχυσης ΕΚΤ»), (iii) στις [•] 2012, μια σύμβαση χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης ύψους ΕΥΡΩ [5.700.000.000] με σκοπό τη διενέργεια πληρωμών σχετικά 
με δεδουλευμένους τόκους που απορρέουν από ορισμένα ανεξόφλητα κρατικά 
ομόλογα της Ελλάδος στο πλαίσιο της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης 
Υποχρεώσεων, οι οποίες πληρωμές θα γίνουν κατά το χρόνο και στο μέτρο που τα εν 
λόγω κρατικά ομόλογα ανταλλαγούν με Νέα Ελληνικά Ομόλογα (η «Συμφωνία για 
τους Τόκους των Ομολόγων»), και (iv) στις [•] 2012, μια σύμβαση χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης ύψους ΕΥΡΩ [23.000.000.000] με σκοπό τη χρηματοδότηση της 
ανακεφαλαιοποίησης ορισμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (η 
«Συμφωνία για την Ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών»).

7)     Η Σύμβαση Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης καταρτίζεται αποκλειστικά για το 
σκοπό της παροχής της Διευκόλυνσης Πιστωτικής Ενίσχυσης ΕΚΤ (η Σύμβαση 
Διευκόλυνσης της Πιστωτικής Ενίσχυσης ΕΚΤ»). Η Διευκόλυνση Πιστωτικής 
Ενίσχυσης ΕΚΤ θα χρησιμοποιηθεί από την Ελλάδα στο πλαίσιο της Προσφοράς 
Επαναγοράς σύμφωνα με την επιστολή διορισμού του εκπροσώπου Επαναγοράς που 
εκδόθηκε από την ΕΚΤ, ενεργώντας ως εκπρόσωπος της Ελλάδας και υπεγράφη στις 
[•] 2012 και την περιγραφή της προσφοράς Επαναγοράς, που εκδόθηκε από την ΕΚΤ, 
ενεργώντας ως εκπρόσωπος της Ελλάδας προς τις ΕθΚΤ, με ημερομηνία [•] 2012 (τα 
«Έγγραφα Επαναγοράς»).

8)       Η διαθεσιμότητα αυτής της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 
εξαρτάται από τη συμμόρφωση της Ελλάδας με τα μέτρα που εκτίθενται στο 
Μνημόνιο και την κατανομή των εσόδων αυτής της Σύμβασης Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και του Μνημονίου.

9)         Η εκταμίευση σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης μπορεί να ανακοινωθεί με την επιφύλαξη της υπογραφής του 
Μνημονίου ΣΙΤ και την έναρξη ισχύος της παρούσας, σύμφωνα με τους όρους και 
προϋποθέσεις της παρούσας.

10)       Κατάλληλα μέτρα που σχετίζονται με την αποτροπή και την πάλη κατά της 
απάτης, της διαφθοράς και άλλων παρατυπιών που επηρεάζουν την Χρηματοδοτική 
Ενίσχυση θα παρέχονται από τις αρχές του Επωφελούμενου Κράτους-Μέλους.

Ως εκ τούτου, τα Μέρη συμφώνησαν ως εξής:

Ορισμοι

Στην παρούσα Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων) οι ακόλουθοι όροι 
έχουν το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Γνωστοποίηση Αποδοχής» σημαίνει την έγγραφη ανακοίνωση του ΕΤΧΣ προς το 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 2 που 
αναφέρει το ποσό και τους αναλυτικούς προσωρινούς οικονομικούς όρους της 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που προτίθεται να παρέχει το ΕΤΧΣ στο Επωφελούμενο 
Κράτος Μέλος σύμφωνα με την παρούσα.

«Συνολικό Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης» έχει το νόημα που του αποδίδεται 
στο Όρο 2(1).

«Σύμβαση» σημαίνει την παρούσα Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης.

«Περίοδος Διαθεσιμότητας» σημαίνει την περίοδο που ξεκινά την ημερομηνία της 
έναρξης ισχύος της παρούσας Σύμβασης και λήγει την (συμπεριλαμβανομένης) [•] 
[Φεβρουαρίου] 2012.



«Επωφελούμενο Κράτος Μέλος» σημαίνει Ελλάδα.

«ΤΔΔ» είναι η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών.

«Εργάσιμη Ημέρα» σημαίνει την ημέρα στην οποία το σύστημα πληρωμών 
TARGET2 είναι ανοιχτό για συναλλαγές.

«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Προμήθεια Δέσμευσης» σημαίνει την προμήθεια που σχετίζεται με την Αρνητική 
Διακράτηση που προκύπτει από το απόθεμα ρευστότητας του ΕΤΧΣ, που διατίθεται 
στο ΕΤΧΣ σύμφωνα οδηγίες που μπορεί να υιοθετήσει το Διοικητικό Συμβούλιο και 
να εγκρίνουν οι Εγγυητές. Η πληρωμή του ετήσιου επιμερισμού της Αρνητικής 
Διακράτησης στην παρούσα Διευκόλυνση θα γίνεται είτε μετά την παραλαβή 
τιμολογίου είτε μέσω της εφαρμογής ετήσιας Προμήθειας Δέσμευσης  [•] μονάδων 
βάσης που θα εφαρμόζονται επί του Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που έχει 
εκταμιευθεί και είναι ανεξόφλητο. Ο επιμερισμός της Αρνητικής Διακράτησης στην 
παρούσα Διευκόλυνση και το ύψος της Προμήθειας Δέσμευσης που εφαρμόζεται στις 
Συμβάσεις Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης του ΕΤΧΣ μπορεί να μεταβάλλεται κατά 
καιρούς από το διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΧΣ και εγκρίνεται από τους Εγγυητές.

«Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης» σημαίνει την έγγραφη ανακοίνωση του ΕΤΧΣ προς 
το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παρατήματος 3, που 
θέτει τους οικονομικούς όρους των Μέσων Χρηματοδότησης που εκδίδονται κατά 
καιρούς από το ΕΤΧΣ για την χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση των ποσών 
που οφείλονται στην Ελλάδα σύμφωνα με την παρούσα Διευκόλυνση και τα οποία 
χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό του κόστους της χρηματοδότησης  του ΕΤΧΣ.

«Κόστος Διακράτησης» σημαίνει τη διαφορά μεταξύ (i) των δεδουλευμένων τόκων 
από το σχετικό Μέσο Χρηματοδότησης ή από πράξεις διαχείρισης διαθεσίμων (α) σε 
περίπτωση τυχόν Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης ή Οριστικής Χρηματοδότησης, η 
οποία αναχρηματοδοτεί τους χρωστικούς τίτλους του ΕΤΧΣ, κατά τη διάρκεια της 
περιόδου από την οποία το ΕΤΧΣ έχει υποχρέωση πληρωμής τόκων σύμφωνα με την 
Ενδιάμεση Χρηματοδότηση ή την Οριστική Χρηματοδότηση μέχρι την ημερομηνία 
λήξης των χρεωστικών τίτλων του ΕΤΧΣ, (β) σε περίπτωση Ενδιάμεσης 
Χρηματοδότησης που μπορεί να συνεχιστεί μετά την σύναψη Οριστικής 
Χρηματοδότησης, κατά τη διάρκεια της περιόδου από την ημερομηνία που η 
Οριστική Χρηματοδότηση αναχρηματοδοτεί την αντίστοιχη Ενδιάμεση 
Χρηματοδότηση και για όσο διάστημα το ΕΤΧΣ εξακολουθεί να έχει υποχρέωση 
καταβολής τόκου σύμφωνα με αντίστοιχο Μέσο Χρηματοδότησης ή πράξη 
διαχείρισης διαθεσίμων σύμφωνα με την Ενδιάμεση Χρηματοδότηση, (γ) σε 
περίπτωση Οριστικής Χρηματοδότησης που μπορεί να αναχρηματοδοτηθεί από άλλη 
Οριστική Χρηματοδότηση ή Ενδιάμεση Χρηματοδότηση μέσω λειτουργίας 
προχρηματοδότησης κατά την περίοδο από την ημερομηνία που το ΕΤΧΣ αρχίζει να 
ευθύνεται για τόκους ή πράξεις διαχείρισης σύμφωνα με τη νέα Οριστική 
Χρηματοδότηση ή την Ενδιάμεση Χρηματοδότηση μέχρι την καταβολή της νέας 
Οριστικής Χρηματοδότησης ή Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης στο Επωφελούμενο 
Κράτος Μέλος και (ii) την απόδοση που θα έχει πραγματικά λάβει το ΕΤΧΣ, εάν το 
ΕΤΧΣ κατά τη διακριτική του ευχέρεια είχε επενδύσει το προχρηματοδοτούμενο 
ποσό ή το εναπομείναν ποσό αναχρηματοδότησης σύμφωνα με Ενδιάμεση 
Χρηματοδότηση ή το προχρηματοδοτούμενο ποσό ή το εναπομείναν ποσό από 
αναχρηματοδότηση προηγούμενης Οριστικής Χρηματοδότησης. Αναφορικά με την 
υποπερίπτωση (β) ανωτέρω, εάν και όποτε στο μέλλον τεθεί στη διάθεση του ΕΤΧΣ 
απόθεμα ρευστότητας για την ενδιάμεση περίοδο κατά την ανατροπή οποιασδήποτε 
Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης ή Οριστικής Χρηματοδότησης, το κόστος διακράτησης 
θα μετακυλύεται σε αυτό το απόθεμα ρευστότητας και θα κατανέμεται σύμφωνα με 



οδηγίες που τυχόν υιοθετήσει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΧΣ και εγκρίνουν οι 
Εγγυητές αναφορικά με αυτό το απόθεμα ρευστότητας.

«Καλυπτόμενη Περίοδος» είναι η περίοδος που αρχίζει από την ημέρα κατά την 
οποία ένας ή περισσότεροι εκ των Standard &amp; Poor’s, Moody’s και Fitch 
Ratings προβαίνει σε ανακοίνωση χρεωκοπίας, επιλεκτικής χρεοκοπίας ή 
περιορισμένης χρεοκοπίας για την Ελλάδα η οποιουδήποτε αποδεκτού GGB ως 
αποτέλεσμα της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων και τελειώνει 
εξήντα 60 ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία κατά την οποία κανείς εκ των 
οίκων αξιολόγησης δεν θα διατηρεί αξιολόγηση χρεωκοπίας, επιλεκτικής χρεοκοπίας 
ή περιορισμένης χρεοκοπίας για την Ελλάδα ή οποιουδήποτε επιλέξιμου GGB ως 
αποτέλεσμα της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων (αλλά όχι 
εξαιτίας άλλων περιστάσεων ή γεγονότων)

«Απόφαση (-εις)» σημαίνει [την απόφαση [του Eurogroup] με ημερομηνία [•]] [και 
την απόφαση που έχει ληφθεί σύμφωνα με το Όρο 136 της Συνθήκης για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία [•]] για την παροχή χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης στην Ελλάδα. 

«Σύμβαση (-εις) Εγγύησης» σημαίνει κάθε πράξη (-εις) παροχής εγγύησης που έχει 
συναφθεί από, μεταξύ άλλων, τους Εγγυητές και το ΕΤΧΣ σύμφωνα με τους όρους 
της Σύμβασης Πλαισίου.

«Οριστική Χρηματοδότηση» σημαίνει κάθε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση με 
την έκδοση ή συνομολόγηση Μέσων Χρηματοδότησης που χρηματοδοτεί οριστικά το 
ποσό της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης ή/και αναχρηματοδοτεί μια Ενδιάμεση 
Χρηματοδότηση ή άλλη Οριστική Χρηματοδότηση.

«Ημερομηνία Εκταμίευσης» σημαίνει αναφορικά με αυτήν τη Χρηματοδοτική 
Ενίσχυση υπό την παρούσα σύμβαση, την ημερομηνία της μεταφοράς του Ποσού της 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης στο λογαριασμό του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους ή 
στη Τράπεζα της Ελλάδος που ενεργεί ως εκπρόσωπος του Επωφελούμενου Κράτους 
Μέλους, που τηρείται στην ΤΔΔ ή ή σε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Η 
ημερομηνία Εκταμίευσης θα πρέπει να είναι ημερομηνία επιλογής του ΕΤΧΣ που 
είναι (i) Εργάσιμη Ημέρα, (ii) ημέρα (πλην Σαββάτου ή Κυριακής) που οι Τράπεζες 
είναι ανοικτές για συναλλαγές, εν γένει, στο Λουξεμβούργο και στη χώρα του 
Επωφελούμενου Κράτους-Μέλους και (iii) ημέρα που πέφτει εντός της Περιόδου 
Διαθεσιμότητας.

«Αποτρεπτική Πληρωμή» σημαίνει 200 μονάδες βάσης ετησίως που εφαρμόζονται 
στο πλέον πρόσφατο Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που θα έχει εκταμιευθεί κατά 
το χρόνο που το Eurogroup ή η Ομάδα Εργασίας του Eurogroup ανακοινώσει στο 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος, μετά την εκτίμηση της Επιτροπής, σε συνεργασία με 
την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, ότι το Επωφελούμενο Κράτος –Μέλος δεν συμμορφώνεται με 
τα μέτρα που εκτίθενται στο Μνημόνιο Συνεννόησης το οποίο έχει ως αποτέλεσμα ή 
(όπως τυχόν καθορίζεται εγγράφως από το ΕΤΧΣ) θα μπορούσε να έχει ως 
αποτέλεσμα την μη εκταμίευση οποιασδήποτε επόμενης χρηματοδοτικής Ενίσχυσης 
ή δόσης αυτής η οποία είχε προγραμματιστεί σύμφωνα με τη Σύμβαση ή οποιαδήποτε 
μεταγενέστερη σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ του ΕΤΧΣ και του 
Επωφελούμενου Κράτους-Μέλους. Η χρονική περίοδος αναφορικά με την οποία 
εφαρμόζεται η Αποτρεπτική Πληρωμή θα αρχίζει από την ημερομηνία του 
τελευταίου μέρους εκταμίευσης του Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης και θα 
διαρκεί μέχρι την ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί από το Eurogroup ή από την 
Ομάδα Εργασίας του Eurogroup στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος η απόφαση 
αναφορικά με τη μη συμμόρφωση, η οποία εμποδίζει ή (όπως τυχόν καθορίζεται 
εγγράφως από το ΕΤΧΣ) θα εμπόδιζε μια νέα Εκταμίευση της χρηματοδοτικής 



Ενίσχυσης. Η Αποτρεπτική Πληρωμή θα επιστέφεται πλήρως μαζί με τυχόν 
δεδουλευμένους τόκους που προέκυψαν από την επένδυση αυτού του ποσού όταν 
αρχίσει εκ νέου η εκταμίευση από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος.

«ΕΚΤ» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

«Ειδοποίηση ΕΚΤ» είναι μία ειδοποίηση με τους ακόλουθους όρους: «Κατόπιν 
πληροφόρησης που λάβαμε από την Ελληνική Δημοκρατία, η οποία αναφέρει ότι η 
Ελληνική Δημοκρατία σκοπεύει να δημοσιεύσει τις λεπτομέρειες μίας προσφοράς 
ανταλλαγής χρέους, και εν αναμονή μίας πιθανής υποβάθμισης σε επίπεδο 
χρεοκοπίας ενός ή περισσοτέρων ομολόγων τα οποία έχουν εκδοθεί ή είναι 
εγγυημένα από την Ελληνική Δημοκρατία ή μία υποβάθμιση σε επίπεδο επιλεκτικής 
ή περιορισμένης χρεοκοπίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα αιτείται από το ΕΤΧΣ την έκδοση των Ομολόγων ΕΤΧΣ».

«Κόστος Χρηματοδότησης του ΕΤΧΣ» σημαίνει αναφορικά με οποιαδήποτε 
Χρηματοδοτική Ενίσχυση, το πραγματικό μέσο κόστος (μετά την αντιστάθμιση) 
χρηματοδότησης του ΕΤΧΣ για τη χρηματοδότηση αυτής της Χρηματοδοτικής 
Ενίσχυσης όπως καθορίζεται από το ΕΤΧΣ. Το Κόστος Χρηματοδότησης του ΕΤΧΣ 
θα υπολογίζεται από το ΕΤΧΣ προσθέτοντας (i) το (μετά την αντιστάθμιση) μέσο 
κόστος χρηματοδότησης της σχετικής Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης σύμφωνα με τα 
Μέσα Χρηματοδότησης που εκδίδονται για τη χρηματοδότηση της σχετικής 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, που εκφράζονται ως ετήσιο ποσοστό; για την αποφυγή 
αμφιβολιών σε περίπτωση προεξοφλημένων Μέσων Χρηματοδότησης (π.χ. ομόλογα 
με μηδενικό τοκομερίδιο), το κόστος χρηματοδότησης θα υπολογίζεται με αναφορά 
στην ονομαστική αξία του Μέσου Χρηματοδότησης (ii) το ετήσιο Τέλος 
Εξυπηρέτησης (με ισχύ από την 1η επέτειο της ημερομηνίας Εκταμίευσης της 
σχετικής Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης), (iii) την Προμήθεια Δέσμευσης και (iv) κάθε 
Προμήθεια Εγγύησης, που απορρέει κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου. Το εν 
λόγω Κόστος Χρηματοδότησης του ΕΤΧΣ θα αναπροσαρμόζεται για να περιοριστεί 
το αποτέλεσμα της στρογγυλοποίησης στον υπολογισμό του τόκου επί των Μέσων 
Χρηματοδότησης στη μορφή των τόκων ή γραμματίων με σταθερή αξία και για να 
ληφθεί υπόψη τυχόν διαφορά στις περιόδους με αναφορά στις οποίες υπολογίζεται ο 
τόκος σύμφωνα με τα Μέσα Χρηματοδότησης και σύμφωνα με τη Σύμβαση και τα 
έσοδα τυχόν προσωρινής επανεπένδυσης των εσόδων από τόκους από το ΕΤΧΣ όταν 
αυτές οι περίοδοι εκτοκισμού διαφέρουν. Κατά τη διάρκεια οιασδήποτε Ενδιάμεσης 
Χρηματοδότησης η οποία χρηματοδοτεί μια ειδικότερη Χρηματοδοτική Ενίσχυση, το 
Κόστος Χρηματοδότησης του ΕΤΧΣ θα υπολογίζεται με αναφορά στο κόστος των 
κεφαλαίων που βαρύνει το ΕΤΧΣ σύμφωνα με την Ενδιάμεση Χρηματοδότηση, που 
χρηματοδοτεί την αντίστοιχη Χρηματοδοτική Ενίσχυση, προσαρμοσμένη, όπως 
τυχόν απαιτείται, για να καλύψει την περίοδο δεκατεσσάρων (14) Εργασίμων 
Ημερών σύμφωνα με την παρούσα Διευκόλυνση  και τις ημερομηνίες καταβολής 
τόκου και κεφαλαίου σύμφωνα με τα Μέσα Χρηματοδότησης.  Κατά τη διάρκεια της 
Οριστικής Χρηματοδότησης η οποία χρηματοδοτεί μια ειδικότερη Χρηματοδοτική 
Ενίσχυση, το Κόστος Χρηματοδότησης του ΕΤΧΣ θα υπολογίζεται με αναφορά στο 
κόστος των κεφαλαίων που κατέβαλε το ΕΤΧΣ σύμφωνα με την Οριστική 
Χρηματοδότηση, που χρηματοδοτεί την αντίστοιχη Χρηματοδοτική Ενίσχυση και 
κάθε μελλοντικό υπολειπόμενο κόστος (συμπεριλαμβανομένου τυχόν συνεχόμενου 
τόκου μέχρι τη λήξη) που κατέβαλε το ΕΤΧΣ σύμφωνα με την Οριστική 
Χρηματοδότηση, την οποία έχει συνάψει το ΕΤΧΣ για την αναχρηματοδότηση τυχόν 
προηγούμενης Οριστικής Χρηματοδότησης.

«Χρεωστικοί Τίτλοι του ΕΤΧΣ» σημαίνει τα Μέσα Χρηματοδότησης που εξέδωσε 
το ΕΤΧΣ με τη μορφή βραχυπρόθεσμων γραμματίων με λήξη όχι μεγαλύτερη των 



δώδεκα (12) μηνών που εκδόθηκαν σύμφωνα με το Πρόγραμμα Έκδοσης Χρέους του 
ΕΤΧΣ κατά την ημερομηνία ή περί την ημερομηνία αυτής της Σύμβασης και τα οποία 
φέρουν τόκο με επιτόκιο συγκρίσιμο με το επιτόκιο αγοράς, που θα ήταν πληρωτέο 
από το ΕΤΧΣ για μέσα με λήξη ίδια με αυτή των Χρεωστικών Τίτλων του ΕΤΧΣ.

«Κανόνες Χρηματοδότησης του ΕΤΧΣ» σημαίνει τη χρηματοδοτική στρατηγική 
και κανόνες του ΕΤΧΣ που υιοθετούνται κατά καιρούς από το διοικητικό συμβούλιο 
του ΕΤΧΣ και εγκρίνονται από τους Εγγυητές.

«Επενδυτικοί Κανόνες του ΕΤΧΣ» σημαίνει την επενδυτική στρατηγική και 
κανόνες του ΕΤΧΣ που υιοθετούνται κατά καιρούς από το διοικητικό συμβούλιο του 
ΕΤΧΣ και εγκρίνονται από τους Εγγυητές.

«Ομόλογα ΕΤΧΣ» σημαίνει τους Χρεωστικούς Τίτλους του ΕΤΧΣ.

«Επιλέξιμα ΟΕΔ» σημαίνει κατάλληλα προς διαπραγμάτευση χρεόγραφα που 
εκδίδονται από ή φέρουν την εγγύηση της Ελλάδος και τα οποία γίνονται αποδεκτά 
ως εξασφάλιση από τις ΕθΚΤ στο πλαίσιο πράξεων νομισματικής πολιτικής του 
Συστήματος Ευρώ  με επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους. 

«ΕΜΣ» σημαίνει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας που θα θεσπιστεί με 
συνθήκη μεταξύ των Κρατών Μελών της ευρωζώνης.

«ΕΕ» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Eυρώ» or «EUR» σημαίνει το ενιαίο νόμισμα οποιουδήποτε Κράτους Μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί ή έχει υιοθετήσει το Ευρώ ως το νόμιμο νόμισμά 
του  σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την 
Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Το Ευρώ θα είναι το νόμισμα του λογαριασμού 
και των πληρωμών σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση.

«Γεγονός Καταγγελίας» σημαίνει το γεγονός που ορίζεται στο Όρο 8(1).

«Διευκόλυνση» σημαίνει την χρηματοδοτική διευκόλυνση σύμφωνα με τη Σύμβαση 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης.

«Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης» σημαίνει το συνολικό ποσό τυχόν 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση όπως ορίζεται 
σύμφωνα με το Όρο 2(1).

«Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα» σημαίνει την ΕΚΤ ή την ΤΔΔ κάθε άλλο διεθνή 
οργανισμό, κεντρική τράπεζα, εμπορική τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που 
έχει εγκριθεί από το ΕΤΧΣ και στο οποίο το ΕΤΧΣ, η Ελλάδα ή η Τράπεζα της 
Ελλάδος ανοίγει λογαριασμό ή λογαριασμούς για το σκοπό της παρούσας Σύμβασης.

«Πάροχος Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης» σημαίνει κάθε δανειστής σύμφωνα με τη 
Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης ή κάθε άλλο κυρίαρχο κράτος ή άλλο 
δανειστή (εκτός του ΔΝΤ και της ΕΕ) που χορηγεί διμερές δάνειο στο Επωφελούμενο 
Κράτος μέλος με αυτή την Σύμβαση Παροχής Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης.

«Πρώτη Περίοδος Εκτοκισμού» σημαίνει αναφορικά με κάθε Χρηματοδοτική 
Ενίσχυση την περίοδο που ξεκινά (και περιλαμβάνει) την Ημερομηνία Εκταμίευσής 
της και λήγει (και δεν συμπεριλαμβάνει) την πρώτη Ημερομηνία Καταβολής Τόκων 
(όπως εξειδικεύεται στην σχετική Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης).

«Σύμβαση Πλαίσιο» σημαίνει τη σύμβαση πλαίσιο που έχει συναφθεί μεταξύ των 
Κρατών-Μελών της ευρωζώνης και του ΕΤΧΣ, όπως τροποποιείται κατά καιρούς, η 
οποία καθορίζει, μεταξύ άλλων, τους όρους και προϋποθέσεις υπό τις οποίες το 
ΕΤΧΣ θα παρέχει Χρηματοδοτική Ενίσχυση στα κράτη μέλη της ευρωζώνης και 
χρηματοδοτεί αυτή την Χρηματοδοτική Ενίσχυση με την έκδοση ή συνομολόγηση 



Μέσων Χρηματοδότησης που υποστηρίζονται από Εγγυήσεις εκδόσεως των 
Εγγυητών.

«Χρέος Γενικής Κυβέρνησης» σημαίνει το χρέος που συνιστά χρέος γενικής 
κυβέρνησης όπως ορίζεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών του 
1995 («EΣΛ 95») όπως εκτίθεται στον Κανονισμό του Συμβουλίου αρ. (ΕC) 2223/96 
της 25ης Ιουνίου 1996 αναφορικά με το Ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και 
περιφερειακών λογαριασμών στην Κοινότητα, όπως τροποποιείται κατά καιρούς. 
Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο όρος Χρέος Γενικής Κυβέρνησης θα θεωρείται ότι 
περιλαμβάνει τυχόν Νέα Ελληνικά Ομόλογα που εκδίδονται σε συνάρτηση με την 
Εθελοντική Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων.

«Προμήθεια Εγγύησης» σημαίνει δέκα (10) μονάδες βάσης ετησίως. Το ύψος της 
Προμήθειας Εγγύησης που εφαρμόζεται στις Χρηματοδοτικές Διευκολύνσεις του 
ΕΤΧΣ μπορεί να μεταβάλλεται κατά καιρούς από το διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΧΣ 
και εγκρίνεται από τους Εγγυητές.

«ΔΝΤ» σημαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

«Συμφωνία ΔΝΤ» είναι κάθε συμφωνία, πρόγραμμα, πλαίσιο χρηματοδότησης ή 
οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους και του 
ΔΝΤ.

«Ημερομηνία Καταβολής Τόκων» σημαίνει αναφορικά με αυτή τη Χρηματοδοτική 
Ενίσχυση κάθε προκαθορισμένη Ημερομηνία πληρωμής τόκων ή προμηθειών που 
οφείλονται στο ΕΤΧΣ, όπως ορίζονται στην Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης του ΕΤΧΣ 
που σχετίζεται με τέτοια την Χρηματοδοτική Ενίσχυση .

«Περίοδος Εκτοκισμού» είναι, σε σχέση με οποιαδήποτε  παρούσα Χρηματοδοτική 
Ενίσχυση υπό την παρούσα Σύμβαση, η Πρώτη Περίοδος Εκτοκισμού και εν 
συνεχεία κάθε διαδοχική περίοδος δώδεκα (12) μηνών, όπως καθορίζεται στη σχετική 
Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης, η οποία αρχίζει από την (και περιλαμβάνει) Ημέρα 
Εκταμίευσης (ή την ημέρα της προηγούμενης Ημερομηνίας Καταβολής Τόκων για 
αυτή την Χρηματοδοτική Ενίσχυση (στην περίπτωση μεταγενέστερων Περιόδων 
Εκτοκισμού)) και τελειώνει την (αλλά δεν περιλαμβάνει) εκάστοτε Ημερομηνία 
Πληρωμής Τόκων.

«Επιτόκιο» είναι το ποσοστό που θα υπολογίζεται επί του Ποσού Χρηματοδοτικής 
Ενίσχυσης κατά τη διάρκεια κάθε Περιόδου Εκτοκισμού, όπως καθορίζεται από το 
ΕΤΧΣ, το οποίο ισούται με το άθροισμα (α) του Κόστους Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ 
και (β) του Περιθωρίου (εάν υπάρχει) που εφαρμόζεται επί αυτού του Ποσού 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης.

«Ενδιάμεση Χρηματοδότηση» είναι μία ενδιάμεση χρηματοδότηση στην οποία 
έλαβε μέρος το ΕΤΧΣ προκειμένου να χρηματοδοτήσει μία Χρηματοδοτική Ενίσχυση 
σύμφωνα με τον Όρο 3(5)(ε), μέσω έκδοσης ή συμμετοχής σε Μέσα 
Χρηματοδότησης σε προσωρινή βάση, όπως βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα, γραμμές 
χρηματοδότησης διαθεσίμων, συμπεριλαμβανομένης κάθε επανεπένδυσης, 
ανανέωσης ή αναχρηματοδότησης τέτοιων χρηματοδοτήσεων σε προσωρινή βάση, οι 
οποίες χρηματοδοτήσεις μπορούν να αναχρηματοδοτηθούν από μία ή περισσότερες 
Οριστικές Χρηματοδοτήσεις. Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο όρος «Προσωρινή 
Χρηματοδότηση» θα περιλαμβάνει επίσης την αναχρηματοδότηση ή την Οριστική 
Χρηματοδότηση του συνόλου ή μέρους της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης μέσω 
τέτοιων χρηματοδοτήσεων σε προσωρινή βάση εκκρεμούσης μίας 
αναχρηματοδότησης του συνόλου ή μέρους αυτής της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης 
μέσω Οριστικών Χρηματοδοτήσεων.



«Δαπάνες Έκδοσης» είναι κάθε κόστος, τέλος ή έξοδο που πραγματοποιήθηκε σε 
σχέση με την έκδοση από το ΕΤΧΣ ή τη σύναψη Μέσων Χρηματοδότησης 
προκειμένου να χρηματοδοτήσει μία Χρηματοδοτική Ενίσχυση και τα οποία είναι 
απαιτητά και ληξιπρόθεσμα κατά ή περί την ημερομηνία έκδοσης αυτών των Μέσων 
Χρηματοδότησης ή, κατά περίπτωση, την ημερομηνία που έλαβε χώρα η 
προσχώρηση σε αυτά τα Μέσα Χρηματοδότησης, καθώς και κάθε προσαρμογή που 
αντιστοιχεί στην διαφορά στις καθαρές προσόδους των Μέσων Χρηματοδότησης 
λόγω του ότι αυτά τα Μέσα Χρηματοδότησης δεν εκδόθηκαν στο άρτιο. 

«Απώλεια Τόκου» είναι η διαφορά (εάν πρόκειται για ποσό με θετικό πρόσημο) 
μεταξύ του Επιτοκίου επί ενός Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης και του επιτοκίου 
που το ΕΤΧΣ θα ελάμβανε (όπως καθορίζεται από το ΕΤΧΣ) από την επανεπένδυση 
των προπληρωμένων ή πρόωρα αποπληρωμένων ποσών σε κάθε περίπτωση, για την 
περίοδο μεταξύ της ημερομηνίας πρόωρης αποπληρωμής και την ημερομηνία κατά 
την οποία η σχετική Χρηματοδοτική Ενίσχυση είχε προγραμματιστεί να 
αποπληρωθεί. 

Το «Περιθώριο» είναι ίσο με το μηδέν. Για την αποφυγή αμφιβολιών, δεν θα 
εφαρμόζεται καμιά επιστροφή ή μείωση του Περιθωρίου ή του Κόστους 
Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ ως αποτέλεσμα τυχόν καταβολών προκαταβολικού 
Περιθωρίου.

«Γεγονός Διατάραξης της Αγοράς» είναι, κατά το χρόνο Λειτουργίας 
Προχρηματοδοτησης, οιασδήποτε Προσωρινής Χρηματοδότησης ή Οριστικής 
Χρηματοδότησης η ύπαρξη συμβάντων ή καταστάσεων που επηρεάζουν τις εθνικές ή 
διεθνείς χρηματοοικονομικές, πολιτικές ή οικονομικές συνθήκες ή τις διεθνείς 
κεφαλαιαγορές ή τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ή τους συναλλαγματικούς ελέγχους, 
που κατά την εύλογη άποψη του ΕΤΧΣ (όπως εγκρίνεται από ομόφωνη απόφαση των 
Εγγυητών) είναι πιθανό να βλάψουν ουσιαστικά την ικανότητα του ΕΤΧΣ να επιτύχει 
μία επιτυχή έκδοση, προσφορά ή διανομή Μέσων Χρηματοδότησης ή τις συναλλαγές 
με τέτοια Μέσα Χρηματοδότησης στη δευτερεύουσα αγορά.

«Αρνητική Διακράτηση» είναι το αρνητικό Κόστος Διακράτησης από το ΕΤΧΣ σε 
σχέση με τη χρηματοδότηση της σχετικής Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης.

«Νέα Ελληνικά Ομόλογα» είναι τα κρατικά ομόλογα που εκδίδονται από την 
Ελλάδα σε σχέση με την Εθελοντική Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων.

«Διαδικασία Προχρηματοδότησης» σημαίνει μια διαδικασία χρηματοδότησης που 
λαμβάνει χώρα προ της λήξης των Χρηματοδοτικών Μέσων για τους σκοπούς της 
αναχρηματοδότησης μιας Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης ή Οριστικής 
Χρηματοδότησης μέσω άλλης Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης ή Οριστικής 
Χρηματοδότησης, αναλόγως την περίσταση, περίπτωση κατά την οποία η Διαδικασία 
Προχρηματοδότησης θα αρχίσει το νωρίτερο δέκα (10) Εργάσιμες Ημέρες πριν τη 
λήξη των προς ανανέωση Χρηματοδοτικών Μέσων.

 «Ημερομηνία Καταβολής Κεφαλαίου» σημαίνει αναφορικά με την πρώτη 
προγραμματισμένη καταβολή κεφαλαίου, την ημερομηνία εντός του έτους 2023, 
όπως αναφέρεται στην Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης, και αναφορικά με κάθε 
μεταγενέστερη προγραμματισμένη καταβολή κεφαλαίου, κάθε ετήσια επέτειο αυτής 
της ημερομηνίας μέχρι τη Διάρκεια αυτής της Σύμβασης όπως ορίζεται στη σχετική 
Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης. 

«Σχετικό Χρέος» είναι όλα τα χρέη που αποτελούν Χρέος Γενικής Κυβέρνησης 
(συμπεριλαμβανομένου του συνόλου του χρέους του Επωφελούμενου Κράτους 
Μέλους) που εκφράζεται ή καταβάλλεται σε οποιοδήποτε νόμισμα.



«Αίτημα για Χρηματοδότηση» είναι το αίτημα του Επωφελούμενου Κράτους 
Μέλους για χρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτής της Σύμβαση Χρηματοδότησης, υπό 
τη μορφή του Παραρτήματος 1.

«Προμήθεια Διαχείρισης» αναπαριστά την πηγή των γενικών εσόδων και πόρων 
που θα καλύψουν το λειτουργικό κόστος του ΕΤΧΣ, τα οποία περιλαμβάνουν (i) την 
προκαταβαλλόμενη προμήθεια διαχείρισης που ισούται συνολικά με: (α) 2 μονάδες 
βάσης, που υπολογίζεται επί του Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, και (β) 48 
μονάδες βάσης που θα υπολογίζεται επί  του ανεξόφλητου Ποσού Χρηματοδοτικής 
Ενίσχυσης  μετά από αποιαδήποτε αποπληρωμή σύμφωνα με τον Όρο 6(2) και (ii) το 
ετήσιο τέλος υπηρεσίας 0.5 μονάδων βάσης ετησίως, το οποίο θα υπολογίζεται επί 
του Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης σε κάθε Περίοδο Εκτοκισμού, ξεκινώντας 
από την πρώτη επέτειο της Ημερομηνίας Εκταμίευσης αυτής της Χρηματοδοτική 
Ενίσχυσης (ή όποιο άλλο ύψος τέλους ή ημερομηνία συμφωνηθεί μεταξύ των Μερών 
κατόπιν απόφασης της ΟΕΕ). Η Προμήθεια Διαχείρισης για προκαταρκτικές εργασίες 
θα καταβάλεται από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος με την παραλαβή τιμολογίου 
από το ΕΤΧΣ ή θα αφαιρείται από το εκταμιευθέν από το Επωφελούμενο Κράτος 
Μέλος ποσό, σύμφωνα με την παρούσα ή άλλη Συμφωνία Χρηματοδοτικής 
Ενίσχυσης, εκτός της Συμφωνίας Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ. Η συμπερίληψη 
του ετήσιου τέλους υπηρεσίας ως συστατικού στοιχείου του Κόστους 
Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ γίνεται με κάθε επιφύλαξη της δυνατότητας ενός 
Επωφελούμενου Κράτους Μέλους να αντιμετωπίσει αυτό το τέλος ως λειτουργικό 
κόστος στις εθνικές οικονομικές καταστάσεις του. Το ύψος της προμήθειας 
διαχείρισης που εφαρμόζεται επί των Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης ΕΤΧΣ 
μπορεί να μεταβάλλεται από καιρό σε καιρό από το διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΧΣ 
και να εγκρίνεται από του Εγγυητές. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η Προμήθεια 
 Διαχείρισης καλύπτει και αντικαθιστά οποιοδήποτε προκαταβολικό Περιθώριο το 
οποίο θα δικαιούτο άλλως να χρεώσει το ΕΤΧΣ.

«Απερχόμενος Εγγυητής» είναι ο Εγγυητής, το αίτημα του οποίου περί αναστολής 
της υποχρέωσής του προς έκδοση Εγγυήσεων υπό την Σύμβαση Πλαίσιο, έγινε δεκτό 
από τους άλλους Εγγυητές. 

 «Διάρκεια» είναι η τελική ημερομηνία λήξης οιασδήποτε Χρηματοδοτικής 
Ενίσχυσης, που παρέχεται δυνάμει της παρούσας Σύμβασης η οποία δεν μπορεί να 
είναι μεταγενέστερη της  [●] 2032.

Ο Μηχανισμός Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης 

(1)               Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας παρέχει στο 
επωφελούμενο Κράτος Μέλος Χρηματοδοτική Ενίσχυση, υπό τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του Μνημονίου Συνεργασίας, και της παρούσας Σύμβασης, η οποία θα 
επιτρέψει στο ΕΤΧΣ να παρέχει στο επωφελούμενο Κράτος Μέλος Χρηματοδοτική 
Ενίσχυση μέχρι του συνολικού ποσού των 35,000,000,000 ευρώ (Συνολικό Ποσό 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης). 

(2)               Σκοπός της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης είναι να παρέχει στην Ελλάδα 
την δυνατότητα να χρηματοδοτήσει την απόκτηση των Χρεωστικών Τίτλων ΕΤΧΣ 
που χρειάζονται για το σκοπό της προσφοράς επαναγοράς.

(3)               (α)        Η Χρηματοδοτική Ενίσχυση θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας μόνο 
εκταμίευσης μέχρι του ποσού ΕΥΡΩ 35,000,000,000 κατά την διάρκεια της περιόδου 
που αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σύμβασης και λήγει 
(συμπεριλαμβάνοντας και) την τελευταία ημέρα της Περιόδου Διαθεσιμότητας. 

(β)        Κάθε ποσό που δεν θα εκταμιευθεί στο πλαίσιο της Ενίσχυσης κατά την 
τελευταία ημέρα της Περιόδου Διαθεσιμότητας θα ακυρώνεται αμέσως. 



(4)               Το ΕΤΧΣ δεν θα είναι υποχρεωμένο να παρέχει οποιαδήποτε 
Χρηματοδοτική Ενίσχυση σε οποιαδήποτε στιγμή εάν το συνολικό ποσό του 
κεφαλαίου της εν λόγω Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, προστιθέμενο με άλλη 
Χρηματοδοτική Ενίσχυση που παρασχέθηκε από το ΕΤΧΣ στο Επωφελούμενο 
Κράτος Μέλος ή σε άλλα επωφελούμενα κράτη μέλη που είναι κράτη μέλη της 
Ευρωζώνης καθώς και οποιαδήποτε άλλη οικονομική στήριξη που το ΕΤΧΣ έχει 
δεσμευθεί να παρέχει στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ή σε άλλα επωφελούμενα 
κράτη μέλη, θα είχε ως αποτέλεσμα το ΕΤΧΣ να υπερβεί τις δυνατότητές του κατά τη 
δεδομένη χρονική στιγμή να συγκεντρώσει κεφάλαια που θα είναι πλήρως 
εξασφαλισμένα από τις Εγγυήσεις που θα συμφωνηθούν με την Συμφωνία Πλαίσιο. 

(5)               Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα ποσά 
που του παρασχέθηκαν υπό τους όρους της παρούσας Σύμβασης Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το Μνημόνιο και 
την παρούσα Σύμβαση για να αγοράσει Χρεωστικούς Τίτλους ΕΤΧΣ από 
Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα για το σκοπό της Προσφοράς Επαναγοράς. 

(6)               Η Χρηματοδοτική Ενίσχυση θα παρασχεθεί μόνο σε Ευρώ, το οποίο θα 
είναι το νόμισμα του λογαριασμού και των καταβολών.

Άντληση Κεφαλαίων, Εκταμίευση και Προϋποθέσεις 

(1)               Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Σύμβασης 
και του Μνημονίου Συνεννόησης, το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος μπορεί, κατόπιν 
διαβούλευσης με το ΕΤΧΣ, να ζητήσει η εκταμίευση της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης 
που χορηγήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης να γίνει με παράδοση στο ΕΤΧΣ ενός ολοκληρωμένου Αιτήματος 
Χρηματοδότησης. Η Αίτηση Χρηματοδότησης είναι ανέκκλητη και θα είναι 
δεσμευτική για το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος, εκτός αν το ΕΤΧΣ έχει επιδώσει 
στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ανακοίνωση, η οποία καταδεικνύει ότι δεν είναι 
σε θέση να συνάψει ή να εκδώσει Χρηματοδοτικά Μέσα που επιτρέπουν στο ΕΤΧΣ 
να αυξήσει τη χρηματοδότηση με τους όρους που προσδιορίζονται στη σχετική 
Αίτηση Χρηματοδότησης, οπότε το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα παύσει να 
δεσμεύεται από την εν λόγω Αίτηση Χρηματοδότησης σε σχέση με την 
Χρηματοδοτική Ενίσχυση, η οποία υπό άλλες συνθήκες θα διατίθετο μετά την 
επίδοση παρόμοιας κοινοποίησης στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος.

(2)               Η Αίτηση Χρηματοδότησης είναι ανέκκλητη και δεν θα θεωρηθεί 
δεόντως ολοκληρωμένη, αν δεν εξειδικεύει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

(α)        τα συνολικά ποσά Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, τα οποία θα διατεθούν στο 
πλαίσιο της σχετικής Αίτησης Χρηματοδότησης και

(β)        την τελευταία προτεινόμενη Ημερομηνία(ίες) Εκταμίευσης μέχρι την οποία 
θα έχει εκταμιευθεί το σύνολο της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που ζητήθηκε με την 
Αίτηση Χρηματοδότησης.

(3)               Κατόπιν της Αίτησης Χρηματοδότησης, η υποχρέωση του ΕΤΧΣ να 
διαθέσει την Χρηματοδοτική Ενίσχυση στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα 
υπόκειται στις εξής προϋποθέσεις:

(α)        τη λήψη από το ΕΤΧΣ 

(i)         μιας γνωμοδότησης, η οποία είναι ικανοποιητική κατά την κρίση του και 
δίνεται από τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Οικονομικών του 
Επωφελούμενου Κράτους Μέλους στη μορφή που προσδιορίζεται στο Παράρτημα 5 
και παραμένει ορθή και ακριβής, όπως κατά την Ημερομηνία Εκταμίευσης. Η εν 



λόγω γνωμοδότηση πρέπει να φέρει ημερομηνία όχι μεταγενέστερη από την 
ημερομηνία της Αίτησης Χρηματοδότησης. Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει το ΕΤΧΣ αμέσως αν, μεταξύ της 
ημερομηνίας γνωμοδότησης και της Ημερομηνίας Εκταμίευσης, επέλθει οποιοδήποτε 
γεγονός που θα καθιστούσε ανακριβή οποιαδήποτε δήλωση που εμπεριέχεται στη 
γνωμοδότηση.

(ii)        ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης το οποίο είναι ικανοποιητικό κατά την 
κρίση του και θα δοθεί από τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο 
Οικονομικών του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους στη μορφή που προσδιορίζεται 
στο Παράρτημα 6 και παραμένει ορθό και ακριβές όπως κατά την Ημερομηνία 
Εκταμίευσης. Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
ενημερώσει το ΕΤΧΣ αμέσως αν, μεταξύ της ημερομηνίας που φέρει το 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης και της Ημερομηνίας Εκταμίευσης, επέλθει 
οποιοδήποτε γεγονός που θα καθιστούσε ανακριβή οποιαδήποτε δήλωση που 
εμπεριέχεται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

(iii)       γνωμοδοτήσεις από την Cleary Gottlieb Steen &amp; Hamilton και/ή τις 
συνεργαζόμενες δικηγορικές εταιρείες αναφορικά με τη συμμόρφωση της Ελλάδας με 
τους εφαρμοστέους στα ομόλογα και τα δάνειά του όρους και προϋποθέσεις.

(β)        τη λήψη από το ΕΤΧΣ ενός επίσημου εγγράφου του Υπουργού Οικονομικών 
του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους, το οποίο καταδεικνύει τα πρόσωπα που 
νομιμοποιούνται να υπογράψουν την Αίτηση Χρηματοδότησης (και ως εκ τούτου 
εγκύρως δεσμεύουν το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος) και περιέχει δείγματα 
υπογραφών αυτών των προσώπων.

(γ)        την υπογραφή του Μνημονίου ΣΙΤ και τη συμμόρφωση του Επωφελούμενου 
Κράτους Μέλους με τους όρους του Μνημονίου Συνεννόησης.

(δ)        Η ΕΚΤ να έχει στείλει έγγραφη γνωστοποίηση στο Χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα και στο ΕΤΧΣ με τη μορφή της Γνωστοποίησης ΕΚΤ.

(ε)        Η ΟΕΕ να έχει εγκρίνει την εκταμίευση σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση 
και το ΕΤΧΣ να έχει ικανοποιηθεί ότι οι προϋποθέσεις της άντλησης κεφαλαίων 
σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση έχουν πληρωθεί.

(στ)      το ΕΤΧΣ να έχει παραλάβει, κατά ή περί την Ημερομηνία Εκταμίευσης, από 
το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα τις καθαρές προσόδους από τα Μέσα Χρηματοδότησης 
επαρκούς ύψους για τη χρηματοδότηση του Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης,

(ζ)        να μην έχει επέλθει ουσιώδης επιβλαβής μεταβολή από την ημερομηνία 
σύναψης της παρούσας Σύμβασης, τέτοιας φύσεως που, κατά τη γνώμη του ΕΤΧΣ, 
μετά από διαβούλευση με το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος, θα ήταν πιθανό να θίξει 
ουσιωδώς την ικανότητα του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις πληρωμής σύμφωνα με τη Σύμβαση, π.χ. να χρησιμοποιήσει την 
Χρηματοδοτική Ενίσχυση και να την αποπληρώσει και

(η)        κανένα γεγονός ή περίσταση να μην έχει ανακύψει, ή το οποίο θα επερχόταν, 
με τη σύναψη της παρούσας Σύμβασης ή μετά την εκταμίευση της παρούσας 
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης και το οποίο θα έδινε στο ΕΤΧΣ το 
δικαίωμα να δηλώσει Γεγονός Καταγγελίας σύμφωνα με το Όρο 8, το οποίο γεγονός 
ή περίσταση δεν έχει αποκατασταθεί προς ικανοποίηση του ΕΤΧΣ.

(4)               Αν οι όροι της Παραγράφου 3(3) ικανοποιηθούν, (εκτός από τον όρο που 
αναφέρεται στην Παράγραφο (στ) του Όρου 3(3), ο οποίος θα πρέπει να πληρούται 
κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Εκταμίευσης), το ΕΤΧΣ, υπό την προϋπόθεση ότι η 
ΟΕΕ θα αποδεχτεί την πρόταση του ΕΤΧΣ για τους λεπτομερείς όρους της 



Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, θα αποστείλει στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος μια 
Γνωστοποίηση Αποδοχής που θα ορίζει τους προσωρινούς όρους με τους οποίους το 
ΕΤΧΣ είναι διατεθειμένο να παράσχει τη σχετική Χρηματοδοτική Ενίσχυση στο 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος. Μετά την έγκριση της Γνωστοποίησης Αποδοχής από 
το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος, το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος και το ΕΤΧΣ θα 
δεσμεύονται ανεκκλήτως από τους όρους της Γνωστοποίησης Αποδοχής, με την 
προϋπόθεση ότι το ΕΤΧΣ θα είναι σε θέση να αποκτήσει την αιτηθείσα από το 
Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα χρηματοδότηση και να μην έχει επέλθει Γεγονότος 
Διαταραχής Χρηματοπιστωτικών Αγορών ή Γεγονός Καταγγελίας. Στην περίπτωση 
που το ΕΤΧΣ, συμμορφούμενο με τις εφαρμοστέες Αρχές Χρηματοδότησης του 
ΕΤΧΣ, μπορεί να συγκεντρώσει κεφάλαια για τη σχετική Χρηματοδοτική Ενίσχυση, 
εκδίδοντας Χρηματοδοτικά Μέσα, εκφρασμένα σε νόμισμα άλλο από το Ευρώ και 
συνάπτοντας σχετικές συμβάσεις αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου, το 
ΕΤΧΣ θα ενημερώνει το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ότι απαιτείται να 
συγκεντρώσει χρηματοδότηση επί τη βάσει αυτή. Οποιαδήποτε επιπλέον έξοδα στα 
οποία προέβη το ΕΤΧΣ σε σχέση με συμφωνίες αντιστάθμισης κινδύνου θα 
επιβαρύνουν το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος.

(5)               (α)        Αν δεν ληφθεί έγκριση εντός μίας Εργάσιμης Ημέρας από την 
επίδοση της Γνωστοποίησης Αποδοχής, η δήλωση ακυρώνεται και δεν παράγει 
περαιτέρω αποτελέσματα και το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα χρειαστεί να 
υποβάλει μια νέα Αίτηση Χρηματοδότησης για τη σχετική Χρηματοδοτική Ενίσχυση. 
Μετά την επίδοση της Γνωστοποίησης Αποδοχής και τη λήψη της έγκρισης του 
Επωφελούμενου Κράτους Μέλους σχετικά με τους όρους που καθορίζονται σε αυτήν, 
το ΕΤΧΣ, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, θα εισάγει την έκδοση Χρεωστικών 
Τίτλων του ΕΤΧΣ, ώστε να επιτραπεί η παροχή χρηματοδότησης της σχετικής 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης σε σχέση με την Αίτηση Χρηματοδότησης. 

(β)        Αν το ΕΤΧΣ, εξαιτίας των επικρατουσών συνθηκών της αγοράς κατά το 
χρόνο έναρξης της έκδοσης ή της έρευνας για σύναψη Χρηματοδοτικών Μέσων για 
τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης 
(περιλαμβανομένων σχετικά με την έκδοση Χρηματοδοτικών Μέσων που 
χρηματοδοτούν ή αναχρηματοδοτούν το ΕΤΧΣ, Χρεωστικών Τίτλων ή 
Χρηματοδοτικών Οργάνων που χρηματοδοτούν ή αναχρηματοδοτούν όλη ή μέρος 
της σχετικής Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης) δεν δύναται να συγκεντρώσει 
χρηματοδότηση, τότε το ΕΤΧΣ δεν θα υποχρεούται σε περαιτέρω εκταμιεύσεις 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης αναφορικά με τέτοια Ενίσχυση.

(γ)        Το ΕΤΧΣ θα διαβουλεύεται με το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος όχι 
αργότερα από πέντε (5) ημερολογιακές εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη 
λήξη τμήματος ενός Χρηματοδοτικού Μέσου, το οποίο προορίζεται να ανανεωθεί ή 
να αναχρηματοδοτηθεί με σκοπό να προσδιοριστεί αν το ΕΤΧΣ μπορεί να 
συγκεντρώσει χρηματοδότηση για την αναχρηματοδότηση τέτοιου τμήματος του 
Χρηματοδοτικού Μέσου ή αν έχει επέλθει Γεγονός Διατάραξης της Αγοράς.

(δ)        Αν το ΕΤΧΣ επιβεβαιώσει γραπτώς στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ότι 
έχει επέλθει Γεγονός Διατάραξης της Αγοράς, τότε το ΕΤΧΣ δεν υποχρεούται να 
πραγματοποιήσει περαιτέρω εκταμιεύσεις Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης στο 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ή να ανανεώσει ή να αναχρηματοδοτήσει τη σχετική 
Χρηματοδοτική Ενίσχυση μέχρι το ΕΤΧΣ να επιβεβαιώσει γραπτώς στο 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ότι τα γεγονότα ή οι καταστάσεις που προκάλεσαν την 
Διατάραξη της Αγοράς έχουν λήξει.

(ε)        Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος στο παρόν ρητώς εξουσιοδοτεί το ΕΤΧΣ 
να προχωρήσει σε Ενδιάμεση(ες) Χρηματοδότηση(εις) στην περίπτωση που το ΕΤΧΣ 



καταλήξει στο συμπέρασμα ότι, λόγω των επικρατουσών συνθηκών της αγοράς κατά 
το χρόνο νέας έκδοσης ή έρευνας για συμμετοχή σε Χρηματοδοτικά Μέσα, για 
χρηματοδότηση Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, η οποία είναι το αντικείμενο μιας 
Αίτησης Χρηματοδότησης ή για αναχρηματοδότηση τέτοιων Χρηματοδοτικών 
Μέσων στη λήξη τους, θα είναι δυνατό να χρηματοδοτήσει τέτοια Χρηματοδοτική 
Ενίσχυση μερικώς ή καθ’ ολοκληρία μέσω μιας ή περισσοτέρων Ενδιάμεσων 
Χρηματοδοτήσεων. Οι οικονομικοί όροι, οι οποίοι εφαρμόζονται σε Χρηματοδοτικά 
Μέσα που εκδόθηκαν σύμφωνα με ενδιάμεσες χρηματοδοτήσεις θα προσδιοριστεί με 
μία Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης που θα αποσταλεί στο Επωφελούμενο Κράτος 
Μέλος κατά την ημερομηνία έκδοσης ή προσχώρησης σε κάθε Ενδιάμεση 
Χρηματοδότηση. Η Ενδιάμεση Χρηματοδότηση, όπου είναι δυνατό, θα 
αναχρηματοδοτηθεί από μία ή περισσότερες Οριστικές Χρηματοδοτήσεις, την 
ημερομηνία που οι οικονομικοί όροι που εφαρμόζονται σε Χρηματοδοτικά Μέσα που 
εκδόθηκαν σύμφωνα με τη σχετική Οριστική Χρηματοδότηση θα επιβεβαιωθούν σε 
Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης που θα αποσταλεί στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος. 
Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα βαρύνεται με όλα τα έξοδα που προκύπτουν για 
το ΕΤΧΣ σχετικά με τις Ενδιάμεσες Χρηματοδοτήσεις και τυχόν Οριστική 
Χρηματοδότηση (περιλαμβανομένων σε όλες τις περιπτώσεις τυχόν εξόδων 
χρηματοδότησης, περιθώριο, αρνητικό φορτίο, ζημίες, έξοδα, κόστη αντιστάθμισης 
κινδύνου ή άλλες αμοιβές και έξοδα).

(6)               Μετά την επίδοση της Γνωστοποίησης Αποδοχής και την παραλαβή της 
γραπτής αναγνώρισης-έγκρισης των όρων που ορίζονται σε αυτή, με την επιφύλαξη 
της Παραγράφου 3(6) (ανωτέρω), το ΕΤΧΣ θα καθορίζει μία οριστική τιμολόγηση 
για κάθε Χρηματοδοτική Ενίσχυση υπό το πρίσμα των όρων, σύμφωνα με τους 
οποίους τιμολογούνται τα Χρηματοδοτικά Μέσα που εκδόθηκαν ή στα οποία έγινε 
προσχώρηση με σκοπό τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση τέτοιας 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης και το ΕΤΧΣ θα χορηγήσει στο Επωφελούμενο Κράτος 
Μέλος μια Δήλωση Επιβεβαίωσης που καθορίζει τους οικονομικούς όρους των 
Χρηματοδοτικών Μέσων που χρηματοδοτούν τη σχετική Χρηματοδοτική Ενίσχυση 
κατά την Ημερομηνία Εκταμίευσης και προσηκόντως, εντός μίας (1) Εργάσιμης 
Ημέρας από την έκδοση τυχόν Χρηματοδοτικών Μέσων που χρηματοδοτούν ή 
αναχρηματοδοτούν την Χρηματοδοτική Ενίσχυση. Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος 
θα θεωρηθεί ότι έχει αποδεχτεί εκ των προτέρων τους όρους της Χρηματοδοτικής 
Ενίσχυσης που καθορίζονται στην Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης. Προς αποφυγή 
αμφιβολίας, το ΕΤΧΣ δεν υποχρεούται να διάκειται ευμενώς σε οποιοδήποτε αίτημα 
του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους οποτεδήποτε για την τροποποίηση ή 
αναδιάρθρωση των οικονομικών όρων οποιασδήποτε Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης.

(7)               Κατά την Ημερομηνία Εκταμίευσης, το ΕΤΧΣ θα διαθέσει την 
Χρηματοδοτική Ενίσχυση στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ως ακολούθως: Το 
ΕΤΧΣ θα δώσει εντολή στο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα το αργότερο μέχρι τις 11 π.μ, 
την Ημέρα Εκταμίευσης να μεταφέρει το Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης στο 
λογαριασμό Ευρώ του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους που τηρείται στο 
Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, οι λεπτομέρειες του οποίου θα κοινοποιηθούν εγγράφως 
από την Ελλάδα ή την Τράπεζα της Ελλάδος στο ΕΤΧΣ (με αντίγραφο απευθυνόμενο 
στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος) τουλάχιστον δύο (2) Εργάσιμες Ημέρες πριν την 
Ημερομηνία Εκταμίευσης. Το Δαπάνες Έκδοσης θα καταβάλεται από το ΕΤΧΣ από 
τα ποσά που θα παρακρατούνται, όπου είναι εφικτό, για το σκοπό αυτό, ή θα 
τιμολογείται ξεχωριστά· τυχόν πρόσθετο κόστος θα μπορεί να ανακτηθεί σύμφωνα με 
τον Όρο 5(5).  

(8)               Προς αποφυγή αμφιβολιών, το ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που θα 
προκαταβληθεί στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος, όπως ορίζεται στη Γνωστοποίηση 



Αποδοχής δεν θα μειώνεται συνεπεία οποιασδήποτε μείωσης που περιγράφεται (i) 
στον ορισμό της Προμήθειας Διαχείρισης, (ii) στον Όρο 3(7), αναφορικά με το 
Δαπάνες Έκδοσης, ή (iii) στον Όρο 5(6) αναφορικά με την Αρνητική Διακράτηση. 

(9)               Η εκταμίευση οποιασδήποτε Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, σε καμία 
περίπτωση, δεν δεσμεύει τα Μέρη να προχωρήσουν στην παροχή και αποδοχή 
οποιασδήποτε περαιτέρω Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης είτε σύμφωνα με την παρούσα 
Σύμβαση, είτε με οποιαδήποτε άλλη Σύμβαση μεταξύ των Μερών.

(10)           Το δικαίωμα του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους υπό την παρούσα 
Σύμβαση λήγει στο τέλος της Περιόδου Διαθεσιμότητας, κατόπιν της οποίας 
οποιοδήποτε εκταμιευθέν ποσό της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης θα 
θεωρείται αυτομάτως ακυρωθέν, όπως ορίζεται στην Παράγραφο 2(3)(β).

Δηλώσεις, Εγγυήσεις και Υποσχέσεις 

(1)               Δηλώσεις

Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος δηλώνει και εγγυάται στο ΕΤΧΣ κατά την 
ημερομηνία της παρούσας Σύμβασης και για κάθε Ημερομηνία Εκταμίευσης ότι:

(α)        οποιαδήποτε Χρηματοδοτική Ενίσχυση θα αποτελεί μη εξασφαλισμένη, 
άμεση, ανεπιφύλακτη, κύρια, μη υποτεταγμένη και γενική υποχρέωση του 
Επωφελούμενου Κράτους Μέλους και θα κατατάσσεται τουλάχιστον κατ’ ισομοιρία 
με όλα τα άλλα, υφιστάμενα ή μελλοντικά, μη εξασφαλισμένα και μη υποτεταγμένα 
δάνεια και υποχρεώσεις του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους από το υφιστάμενο ή 
μελλοντικό του χρέος.

(β)        η υλοποίηση, παράδοση και εκτέλεση της Σύμβασης και του Μνημονίου 
Συνεννόησης (και των εξ αυτών προβλεπόμενων συναλλαγών) δεν θα: (i) 
παραβιάζουν οποιοδήποτε εφαρμοστέο νόμο, κανονισμό ή κανόνα οποιασδήποτε 
αρμόδιας αρχής ή οποιαδήποτε σύμβαση ή συνθήκη δεσμευτική για αυτό ή για 
οποιαδήποτε αρχή αυτού, (ii) αποτελούν γεγονός καταγγελίας (όπως και εάν 
περιγράφεται) σύμφωνα με οποιοδήποτε από τα ζητήματα που αναγράφονται στην 
υποπαράγραφο (i), και (iii) συνεπάγονται τη δημιουργία εξασφάλισης ή δημιουργούν 
υποχρέωση χορήγησης εξασφάλισης ή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων (μέσω 
εξασφαλιστικής σύμβασης ή συμφωνιών με παρόμοιο οικονομικό αποτέλεσμα) προς 
όφελος οποιουδήποτε άλλου προσώπου,

(γ)        καμία διαδικασία ενώπιον δικαστηρίων, διαιτησία ή διοικητικές διαδικασίες ή 
έρευνες από ή για λογαριασμό δικαστηρίου, διαιτητικού οργάνου ή αρχής που μπορεί 
να θίξουν την υλοποίηση ή εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης ή του Μνημονίου 
Συνεννόησης (ή των συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτών) ή που, 
εάν παρερμηνευθούν, είναι εύλογο να έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην 
ικανότητά συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση ή τις 
συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτών ή του Μνημονίου 
Συνεννόησης δεν έχουν (στο μέτρο που γνωρίζει και πιστεύει (έχοντας 
πραγματοποιήσει ορθό και ενδελεχή έλεγχο) ξεκινήσει ούτε επαπειλούνται,

(δ)        η γνωμοδότηση και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του Νομικού Συμβούλου 
του Κράτους στο Υπουργείο Οικονομικών του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους, η 
οποία έχει παρασχεθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Παράγραφο 3(3)(α) είναι 
ακριβής και ορθή και

(ε)        οι νόμοι της Ελλάδας δεν απαιτούν το ΕΤΧΣ να νομιμοποιείται ως 
Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή να αποκτήσει οποιαδήποτε άδεια, συναίνεση, ή 
κανονιστική ή διοικητική εξουσιοδότηση, ως προϋπόθεση για την παροχή τέτοιας 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης ή προκειμένου να είναι ικανό να επιβάλει την τήρηση 



των υποχρεώσεων του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους αναφορικά με την 
Χρηματοδοτική Ενίσχυση, ή, εάν ένας τέτοιος νόμος είναι εφαρμοστέος,  υφίσταται 
εξαίρεση από τέτοια προϋπόθεση υπό τους νόμους της Ελλάδας, υπέρ του ΕΤΧΣ.

(2)               Υποχρεώσεις

Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση σε σχέση με το 
Χρέος Γενικής Κυβέρνησης, μέχρι την πλήρη εκταμίευση του υπό την παρούσα 
Σύμβαση κεφαλαίου και την ολοκληρωτική καταβολή όλων των οφειλόμενων από 
την παρούσα Σύμβαση τόκων και επιπρόσθετων ποσών, αν υπάρχουν:

(α)        με την εξαίρεση των εμπράγματων βαρών, τα οποία απαριθμούνται στις 
υποπαραγράφους (1) έως (8) κατωτέρω:

(i)         να μην ασφαλίζει με υποθήκη, ενέχυρο, ή οποιοδήποτε άλλο εμπράγματο 
βάρος επί των ιδίων περιουσιακών του στοιχείων ή εσόδων οποιοδήποτε παρόν ή 
μελλοντικό Σχετικό Χρέος και οποιαδήποτε εγγύηση ή αποζημίωση που δόθηκε σε 
σχέση με αυτό, εκτός αν η Χρηματοδοτική Ενίσχυση, συγχρόνως, συμμετέχει κατ’ 
ισομοιρία (pari passu) και κατ’ αναλογία σε τέτοια εξασφάλιση και

(ii)        να μην χορηγήσει σε οποιονδήποτε άλλο πιστωτή ή κάτοχο του δημοσίου 
χρέους οποιαδήποτε προτεραιότητα έναντι του ΕΤΧΣ.

Η χορήγηση των ακόλουθων βαρών δεν θα συνιστά παραβίαση του παρόντος Όρου:

1.                  βάρη σε οποιαδήποτε περιουσία, τα οποία δόθηκαν προς εξασφάλιση 
της τιμής κτήσεως τέτοιας περιουσίας και κάθε ανανέωση ή επέκταση κάθε τέτοιου 
εμπράγματου βάρους που περιορίζεται στην αρχική περιουσία που καλύπτεται από 
αυτά και που εξασφαλίζει οποιαδήποτε ανανέωση ή επέκταση της αρχικώς 
εξασφαλισθείσας χρηματοδότησης, και

2.                  βάρη σε εμπορικά αγαθά που προκύπτουν στο πλαίσιο συνήθων 
εμπορικών συναλλαγών (και λήγουν το αργότερο μετά από ένα έτος) για τη 
χρηματοδότηση της εισαγωγής και εξαγωγής τέτοιων αγαθών προς ή από τη χώρα 
του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους και

3.                  βάρη που εξασφαλίζουν ή προβλέπουν την καταβολή του Σχετικού 
Χρέους, τα οποία προέκυψαν αποκλειστικά προκειμένου να παρασχεθεί 
χρηματοδότηση για συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, με την προϋπόθεση ότι οι 
περιουσίες στις οποίες εφαρμόζονται τα εν λόγω βάρη συνιστούν το αντικείμενο 
τέτοιων επενδυτικών σχεδίων, ή αποτελούν έσοδα ή αξιώσεις που προκύπτουν από το 
σχέδιο και

4.                  οποιαδήποτε υπάρχοντα κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας 
Σύμβασης βάρη, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοια βάρη περιορίζονται στις περιουσίες 
που επί του παρόντος επηρεάζονται από αυτή και περιουσίες που επηρεάζονται από 
τέτοια βάρη, σύμφωνα με συμβόλαια εν ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της 
παρούσας Σύμβασης (περιλαμβανομένης, σε περίπτωση αμφιβολίας της 
οριστικοποίησης τυχόν κυμαινόμενης χρέωσης που βρισκόταν ήδη σε ισχύ κατά την 
υπογραφή της παρούσας Σύμβασης) και δεδομένου περαιτέρω ότι τέτοια βάρη 
εξασφαλίζουν ή προβλέπουν την καταβολή εκείνων μόνο των υποχρεώσεων που είναι 
εξασφαλισμένες ή προβλεπόμενες κατά την ημερομηνία της παρούσας ή τυχόν 
αναχρηματοδότηση τέτοιων υποχρεώσεων και

5.                  όλα τα υπόλοιπα θεσπισμένα βάρη και προνόμια που λειτουργούν 
αποκλειστικά δυνάμει νόμου και ευλόγως δεν μπορούν να παρακαμφθούν από το 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος και



6.                  οποιοδήποτε βάρος που χορηγήθηκε ή για το οποίο δόθηκε συναίνεση 
στα πλαίσια μίας συναλλαγής τιτλοποίησης απαιτήσεων για την οποία έχει δοθεί η 
συναίνεση από το ΕΤΧΣ, με την προϋπόθεση ότι τέτοια συναλλαγή είναι συνεπής με 
τους όρους της πολιτικής του Μνημονίου Συνεννόησης και λογίζεται στους εθνικούς 
λογαριασμούς σύμφωνα με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών 
(ESA 95) και την καθοδήγηση της Eurostat σχετικά με τις πράξεις τιτλοποίησης που 
διενεργούνται από κυβερνήσεις των Κρατών Μελών και

7.                  οποιοδήποτε βάρος ασφαλίζει τις υποχρεώσεις του Επωφελούμενου 
Κράτους Μέλους έναντι οποιουδήποτε κεντρικού αποθετηρίου αξιών, όπως τα 
Euroclear και Clearstream, το οποίο δόθηκε στο πλαίσιο συνήθους εμπορικής 
δραστηριότητας και 

8.                  οποιοδήποτε βάρος ασφαλίζει χρέος μικρότερο από ΕΥΡΩ 3 
εκατομμύρια, με την προϋπόθεση ότι το μέγιστο σύνολο όλου του ασφαλισμένου με 
τέτοια βάρη χρέους δεν θα υπερβαίνει τα ΕΥΡΩ 50 εκατομμύρια.

Ο όρος «χρηματοδότηση συγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος» σημαίνει τη 
χρηματοδότηση της απόκτησης, κατασκευής ή ανάπτυξης οποιωνδήποτε περιουσιών 
στο πλαίσιο ενός προγράμματος, αν ο φορέας που παρέχει τέτοια χρηματοδότηση 
συμφωνεί να αντιμετωπίσει τις χρηματοδοτούμενες περιουσίες και τα έσοδα που θα 
δημιουργηθούν από τη λειτουργία τους, ή τις απώλειες και τη ζημία, ως την κύρια 
πηγή αποπληρωμής των προκαταβληθέντων ποσών.

(β)        να χρησιμοποιήσει το Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης της Χρηματοδοτικής 
Ενίσχυσης με συνέπεια προς την(ις) απόφαση(εις), όπως εκάστοτε ισχύουν και 
σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεννόησης, όπως έχει τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί 
κατά την ημέρα της σχετικής Αίτησης Χρηματοδότησης προκειμένου να αποκτήσει 
Χρεωστικούς Τίτλους ΕΤΧΣ από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα το οποίο κατέχει 
 συνολικό λογιζόμενο κεφάλαιο (το οποίο με την επιφύλαξη αναπροσαρμογών για 
στρογγυλοποίηση είναι ίσο με το Ακαθάριστο Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης και 
να χρησιμοποιήσει τους Χρεωστικούς Τίτλους ΕΤΧΣ μόνο για το σκοπό της 
Προσφοράς Επαναγοράς και να μην προβεί σε πώληση, ανταλλαγή, σύσταση χρήσης 
τους προς παροχή εγγύησης ή οιαδήποτε άλλη χρήση αυτών των τίτλων διάφορη από 
την προβλεπόμενη από την Προσφορά Επαναγοράς ή τη σύμφωνη με τους όρους της 
παρούσας Συμφωνίας,

(γ)        να μην επιφέρει μεταβολές ή επιχειρήσει να επιφέρει μεταβολές στα Έγγραφα 
Επαναγοράς χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ΕΤΧΣ, 

(δ)        να χρησιμοποιήσει τους Χρεωστικούς Τίτλους του ΕΤΧΣ που έλαβε 
σύμφωνα με τη Διευκόλυνση για τους Τόκους των Ομολόγων αποκλειστικά και μόνο 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και του Μνημονίου και να μην 
πωλήσει, μεταβιβάσει, παράσχει εξασφάλιση ή συναλλαχθεί με αυτούς τους τίτλους, 
με τρόπο διαφορετικό από τον προβλεπόμενο στην παρούσα Σύμβαση και το 
Μνημόνιο,(ε)   να λάβει και να διατηρήσει σε πλήρη ισχύ όλες τις άδειες που είναι 
απαραίτητες για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
Σύμβαση, 

(στ)      να συμμορφώνεται από κάθε άποψη με τους εφαρμοστέους νόμους που 
μπορεί να επηρεάζουν την ικανότητά του να εκτελέσει την παρούσα Σύμβαση, 

(ζ)        να καταβάλει όλες τις αμοιβές και δαπάνες, ειδικότερα τα έξοδα λύσης ή 
καταγγελίας ή έξοδα μεταφοράς που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο οποιουδήποτε 
Χρηματοδοτικού Μέσου ή σύμβασης αντιστάθμισης κινδύνου που το ΕΤΧΣ ανέλαβε 
υπό την παρούσα Σύμβαση μετά από Γνωστοποίηση Αποδοχής, ανεξαρτήτως αν η 
εκταμίευση της σχετικής Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης λάβει πράγματι χώρα.



(η)        το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συναίνεση του ΕΤΧΣ, άμεσα είτε έμμεσα, μέσω της τράπεζας Της Ελλάδος, 
οποιουδήποτε συνδεδεμένου μέρους ή αντιπροσώπου ή εταιρείας ειδικού σκοπού δεν 
θα καταρτίσει ή συνομολογήσει συναλλαγές ή συμφωνίες που αφορούν την 
απόκτηση αγορά ή ανταλλαγή Νέων Ελληνικών Ομολόγων σε τιμή είτε ίση είτε 
ανώτερη είτε κατώτερη της ονομαστικής αξίας, εκτός εάν η συναλλαγή αυτή για την 
απόκτηση, αγορά ή ανταλλαγή Νέων Ελληνικών Ομολόγων εξυπηρετεί σκοπούς 
βραχυπρόθεσμης επένδυσης σύμφωνα με τη Συμφωνία Διαχείρισης Υποχρεώσεων 
ΣΙΤ. Εφόσον μια συναλλαγή ή προτεινόμενη συναλλαγή απαιτεί την προηγούμενη 
έγγραφη έγκριση του ΕΤΧΣ σύμφωνα με τον παρόντα όρο το Επωφελούμενο Κράτος 
Μέλος πρέπει να κοινοποιήσει στο ΕΤΧΣ τις λεπτομέρειες της προτεινόμενης 
συναλλαγής προκειμένου να αιτηθεί την έγκριση το αργότερο δέκα εργάσιμες μέρες 
πριν από την ημέρα κατά την οποία το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος καταρτίσει ή 
προτείνει να καταρτιστεί μια νομικά δεσμευτική προσφορά ή συμφωνία σχετικά με 
την εν λόγω συναλλαγή.

(θ)        Γενικότερα, να αποζημιώσει το ΕΤΧΣ σε πρώτη ζήτηση έναντι κάθε δαπάνης, 
αξίωσης, ζημίας, υποχρέωσης ή εξόδων (συμπεριλαμβανομένων νομικών αμοιβών, 
κόστους έρευνας και τυχόν ΦΠΑ ή αντίστοιχο αυτού) τα οποία επιβαρύνουν το 
ΕΤΧΣ λόγω (α) οποιασδήποτε αναληθούς, ανακριβούς ή παραπλανητικής 
πληροφορίας η οποία ελήφθη από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος σε σχέση με την 
παρούσα Σύμβαση, το Μνημόνιο, ή τις συναλλαγές που αναφέρονται σε αυτά ή / και 
(β) λόγω οποιασδήποτε αγωγής, αξίωσης, απαίτησης, διαδικασίας, έρευνας, 
διαιτησίας ή απόφασης σε βάρος του ΕΤΧΣ και λόγω της κατάρτισης από το ΕΤΧΣ 
(είτε δυνάμει νόμων για τα αξιόγραφα, τους διαγωνισμούς ή άλλως) και εκπλήρωσης 
από αυτό της παρούσας Σύμβασης, ή των συναλλαγών που προβλέπονται σε αυτή 
στο Μνημόνιο, συμπεριλαμβανομένης της Προσφοράς Επαναγοράς.

Επιτόκιο, Έξοδα και Δαπάνες

(1)               Σε σχέση με την Χρηματοδοτική Ενίσχυση, θα εφαρμόζεται επιτόκιο επί 
του Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης το οποίο θα ισούται με το Επιτόκιο κατά τη 
διάρκεια κάθε Περιόδου Εκτοκισμού. 

(2)               Σε κάθε Ημέρα Πληρωμής Τόκου το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα 
καταβάλλει σε διαθέσιμα κεφάλαια στο λογαριασμό που θα του κοινοποιείται 
εγγράφως από το ΕΤΧΣ (ή σε κάθε άλλο πρόσωπο ή λογαριασμό που τα Μέρη 
ενδέχεται να συμφωνήσουν κάθε φορά για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης) 
ένα ποσό που θα αντιστοιχεί στον τόκο που θα οφείλεται κατά την Ημέρα Πληρωμής 
Τόκου.

(3)               Ανεξάρτητα από όσα ορίζονται στον Όρο 8, εφόσον το Επωφελούμενο 
Κράτος Μέλος αποτύχει να καταβάλλει κάθε ληξιπρόθεσμο ποσό υπό την παρούσα 
Σύμβαση κατά την ημέρα λήξης του, το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα οφείλει να 
καταβάλει επιπλέον τόκο υπερημερίας επί του ανωτέρω ποσού (ή επί κάθε μη 
πληρωθέντος ποσού που οφείλεται κάθε φορά) στο ΕΤΧΣ από την ημέρα λήξης μέχρι 
την ημέρα πλήρους καταβολής, το οποίο θα υπολογίζεται σε σχέση με διαδοχικές 
περιόδους εκτοκισμού (κάθε μια από τις οποίες θα έχει τη διάρκεια που επιλέγει το 
ΕΤΧΣ, όπου η πρώτη τέτοια περίοδος θα ξεκινά την αντίστοιχη δήλη ημέρα και, 
εφόσον είναι εφικτό, θα έχει διάρκεια μιας εβδομάδας) με ετήσιο επιτόκιο επί του 
ανωτέρω ποσού ίσου με 200 μονάδες βάσης επί του υψηλότερου εκ των (α) του 
EURIBOR που θα ισχύει στην αντίστοιχη περίοδο επιλογής του ETXΣ και (β) το 
Επιτόκιο το οποίο θα οφείλεται αν το καθυστερημένο ποσό θεωρούνταν, κατά την 
περίοδο μη πληρωμής του, Χρηματοδοτική Ενίσχυση. Για όσο διάστημα διαρκεί η 
αδυναμία πληρωμής, το ανωτέρω επιτόκιο θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις 



διατάξεις του Όρου 5(3) κατά την τελευταία ημέρα της αντίστοιχης περιόδου 
εκτοκισμού και τυχόν μη καταβληθέντες τόκοι υπό τον παρόντα όρο που αφορούν 
προηγούμενες περιόδους εκτοκισμού θα προστίθενται στο τέλος της αντίστοιχης 
περιόδου εκτοκισμού. Ο τόκος υπερημερίας θα είναι άμεσα ληξιπρόθεσμος και 
πληρωτέος.  

(4)               Κατόπιν εύλογου αιτήματος του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους, το 
ΕΤΧΣ θα παρέχει λεπτομερή περιγραφή όλων των εξόδων που θα βαρύνουν το 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος, και συγκεκριμένα αμοιβές και άλλες δαπάνες, 
συμπεριλαμβανομένου του μέρους που αντιστοιχεί στο Επωφελούμενο Κράτος 
Μέλος.  

(5)               Η Αρνητική Διακράτηση, η Απώλεια Τόκου, τα Έξοδα Έκδοσης και όλα 
οι υπόλοιπες προμήθειες, δαπάνες και έξοδα που προκύπτουν από το ΕΤΧΣ σε σχέση 
με τους Χρεωστικούς Τίτλους ΕΤΧΣ, τις Διαδικασίες Προχρηματοδότησης, τις 
Ενδιάμεσες Χρηματοδοτήσεις ή Οριστικές Χρηματοδοτήσεις θα καταβάλλονται 
άμεσα από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος εντός πέντε (5) Εργασίμων Ημερών 
αμέσως μετά την παραλαβή των τιμολογίων τα οποία το ΕΤΧΣ θα υποβάλλει 
περιοδικά (το αργότερο ανά τρίμηνο) και η εν λόγω πληρωμή θα γίνεται σε 
λογαριασμό που θα ορίζει ειδικά το ΕΤΧΣ.

(6)               Το ΕΤΧΣ δικαιούται, όπου είναι εφικτό, να αφαιρεί το Αρνητικό Κόστος 
Διακράτησης μαζί με άλλες προμήθειες, τέλη και κόστος που σχετίζεται με αυτές τις 
Διαδικασίες Προχρηματοδότησης κατά τον υπολογισμό του ποσού που θα διατεθεί 
αναφορικά με Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης.

(7)               Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος αναλαμβάνει να πληρώσει στο ΕΤΧΣ 
κάθε πρόσθετο τόκο και όλα τα έξοδα και τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των 
νομικών αμοιβών τα οποία θα προκύπτουν και θα πληρώνονται υπέρ του ΕΤΧΣ λόγω 
παραβίασης κάθε υποχρέωσης υπό την παρούσα Σύμβαση από το Επωφελούμενο 
Κράτος Μέλος.

(8)               Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέσο αντιστάθμισης σε σχέση με Μέσο 
Χρηματοδότησης το οποίο χρηματοδοτεί οποιαδήποτε Χρηματοδοτική Ενίσχυση 
λήξει νωρίτερα για οποιοδήποτε λόγο (ακόμη και αν αυτό συμβεί από το ΕΤΧΣ 
σύμφωνα με τους όρους του εν λόγω μέσου αντιστάθμισης) το Επωφελούμενο 
Κράτος Μέλος θα αποζημιώσει το ΕΤΧΣ για κάθε δαπάνη εξυπηρέτησης του 
αντίστοιχου Μέσου Χρηματοδότησης λόγω μη αντιστάθμισης καθώς και για όλα τα 
έξοδα που προκύπτουν λόγω της πρόωρης λήξης (εφόσον οι εν λόγω δαπάνες δεν 
περιλαμβάνονται ήδη στο Κόστος Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ).

(9)               Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα βαρύνεται με όλα τα έξοδα, βάρη, 
και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων νομικών, συμβουλευτικών, τραπεζικών ή 
χρηματιστηριακών δαπανών που προκύπτουν σε σχέση με την προετοιμασία, 
υπογραφή, εφαρμογή και λήξη της παρούσας Σύμβασης ή κάθε άλλου σχετικού 
κειμένου, τροποποίησης, συμπληρώματος ή παραίτησης που αφορά στην παρούσα 
Σύμβαση ή άλλου σχετικού κειμένου συμπεριλαμβανομένων των εξόδων και 
δαπανών που καταβάλλονται στο ΕΤΧΣ σχετικά με την προετοιμασία και έκδοση των 
Χρηματοδοτικών Μέσων για τη χρηματοδότηση της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης υπό 
την παρούσα. Τα εν λόγω έξοδα και δαπάνες που θα βαρύνουν το Επωφελούμενο 
Κράτος Μέλος περιλαμβάνουν νομικά έξοδα (για τη λήψη νομικών γνωμοδοτήσεων 
και τη σύνταξη κειμένων), έξοδα οίκων πιστοληπτικής διαβάθμισης, έξοδα εισαγωγής 
σε χρηματιστήριο, έξοδα μετακινήσεων (εφόσον υπάρχουν), προμήθειες που 
σχετίζονται με Χρηματοδοτικά Μέσα, αμοιβές παρόχων υπηρεσιών και οίκων 
εκκαθάρισης, φόρους, έξοδα καταχώρισης και δημοσίευσης 



(10)           Εφόσον επέλθουν οι περιστάσεις που περιγράφονται στον ορισμό της 
Αποτρεπτικής Πληρωμής, η εν λόγω πληρωμή θα οφείλεται και θα καταβάλλεται από 
το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος στο ΕΤΧΣ την τελευταία ημέρα του 
ημερολογιακού τριμήνου κατά το οποίο θα επιβάλλεται η Αποτρεπτική Πληρωμή. Η 
Αποτρεπτική Πληρωμή θα επιστρέφεται πλήρως από το ΕΤΧΣ, μαζί με 
δεδουλευμένους τόκους που προκύπτουν από την επένδυση της Αποτρεπτικής 
Πληρωμής, αμέσως μόλις αναβιώσει η εκταμίευση της χρηματοδοτικής ενίσχυσης 
στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος.

Αποπληρωμή, Πρόωρη Εξόφληση, Υποχρεωτική Αποπληρωμή και Ακύρωση  

(1)                                                  

(α)        Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα πρέπει να αποπληρώσει σε ισόποσες 
πληρωμές κεφαλαίου το κατά το χρόνο αυτό ανεξόφλητο ονομαστικό κεφάλαιο του 
Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης κατά την εκάστοτε Ημερομηνία Πληρωμής 
Κεφαλαίου μέχρι τη Διάρκεια. 

(β)        Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα μεταφέρει το ποσό του οφειλόμενου 
κεφαλαίου στο ΕΤΧΣ στο λογαριασμό που θα υποδειχθεί εγγράφως από το ΕΤΧΣ και 
το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος (ή με πληρωμή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή 
λογαριασμό που μπορούν να συμφωνήσουν τα μέρη στο πλαίσιο της παρούσας 
Σύμβασης) .

(γ)        Οποιοδήποτε ποσό που θα αποπληρωθεί ή θα μεταφερθεί στο λογαριασμό 
που αναφέρεται στους όρους 6(1)(b) και 7(3) δεν μπορεί να διατεθεί εκ νέου μέσω 
δανείου.

(2)                

(α)        Κατά την προγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες:  

(i)         την ημερομηνία λήξης της Καλυπτόμενης Περιόδου

(ii)        την ημερομηνία κατά την οποία η ΕΚΤ επιβεβαιώνει εγγράφως στο 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος και στο ΕΤΧΣ ότι οι Χρεωστικοί Τίτλοι ΕΤΧΣ δεν 
είναι πλέον αναγκαίοι προς το σκοπό του διακανονισμού της Προσφοράς 
Επαναγοράς  

(iii)       Δέκα (10) μήνες μετά την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας 

το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα αποπληρώσει το σύνολο ή ένα μέρος του Ποσού 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης κατά ποσό κεφαλαίου αντίστοιχο του ανεξόφλητου 
ακαθάριστου ποσού κεφαλαίου των Χρεωστικών Τίτλων ΕΤΧΣ που αγοράσθηκαν 
από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος για τους σκοπούς της Προσφοράς Επαναγοράς, 
αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν προς το σκοπό της επίτευξης διακανονισμού στο πλαίσιο 
αυτής της Προσφοράς Επαναγοράς από την ΕΚΤ (για λογαριασμό του 
Επωφελούμενου Κράτους Μέλους). Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα 
αποπληρώσει αυτό το μέρος του Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης μαζί με τον τόκο 
και κάθε άλλο ποσό δεδουλευμένο και ανεξόφλητο σε σχέση με το μέρος αυτό του 
Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης,  

(β)        Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος, μετά από αίτημα του ΕΤΧΣ, θα 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του να αποπληρώσει κεφάλαιο και να καταβάλει τόκους 
υπό τον Όρο 6(2)(α), παραδίδοντας στο ΕΤΧΣ Χρεωστικούς Τίτλους ΕΤΧΣ με 
ακαθάριστο ποσό κεφαλαίου το οποίο, μαζί με τους δεδουλευμένους επ’ αυτού 
τόκους, ισούται με το ποσό που είναι απαιτητό και ληξιπρόθεσμο υπό τον Όρο 6(2)
(α) και η παράδοση αυτή Τίτλων ΕΤΧΣ θα οδηγεί σε εκπλήρωση pro tanto του ποσού 
που οφείλεται στο ΕΤΧΣ για κεφάλαιο και τόκους υπό τη Συμφωνία αυτή και το 
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μέρος του Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που αποπληρώνεται με αυτόν τον 
τρόπο θα ακυρώνεται. Αυτή η υποχρέωση αποπληρωμής κεφαλαίου και τόκων υπό 
τον Όρο 6(2)(α) θα εκπληρώνεται κατά ποσό ίσο με το ακαθάριστο ποσό κεφαλαίου 
κάθε Χρεωστικού Τίτλου ΕΤΧΣ που παραδίδεται κατ’ αυτόν τον τρόπο, πλέον κάθε 
δεδουλευμένου τόκου σχετικά με τους Χρεωστικούς Τίτλους ΕΤΧΣ που 
παραδίδονται κατ’ αυτόν τον τρόπο, σε σχέση με το κεφάλαιο και τους τόκους που 
πρέπει να αποπληρωθούν ή να πληρωθούν από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος.  

(γ)        Προς αποφυγή αμφιβολιών, στο βαθμό που το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος 
δεν εξοφλεί τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τον Όρο 6(2)(β), οι υποχρεώσεις του 
Επωφελούμενου Κράτους Μέλους προς αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων θα 
εξακολουθήσουν να ισχύουν εν όλω για το χρονικό διάστημα της Χρηματοδοτικής 
Ενίσχυσης, εκτός εάν εκπληρωθούν νωρίτερα σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. 

(3)               Εφόσον χρηματοδότηση που έχει δοθεί σε Επωφελούμενο Κράτος Μέλος 
σύμφωνα με τη Συμφωνία ΔΝΤ ή οποιεσδήποτε διευκολύνσεις που παρέχονται από 
τους Παρόχους Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, το ΔΝΤ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα 
Νέα Ελληνικά Ομόλογα αποπληρωθεί πρόωρα ολικά η μερικά σε εθελοντική ή 
υποχρεωτική βάση, μέρος του Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης της 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που παρέχεται υπό την παρούσα θα καθίσταται άμεσα 
ληξιπρόθεσμο και καταβλητέο, το οποίο θα αντιστοιχεί στο μέρος που 
αντιπροσωπεύει το ποσό κεφαλαίου υπό την ανωτέρω σχετική διευκόλυνση ή τα Νέα 
Ελληνικά Ομόλογα που αποπληρώθηκε πρόωρα σε σχέση με το συνολικό 
ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου που αφορά η ανωτέρω σχετική διευκόλυνση ή τα Νεά 
Ελληνικά Ομόλογα πριν λάβει χώρα η πρόωρη αποπληρωμή. Το Επωφελούμενο 
Κράτος Μέλος θα αποζημιώνει το ΕΤΧΣ για όλα τα έξοδα, δαπάνες, αμοιβές, έξοδα 
αντιστάθμισης και Απώλεια Τόκων που προκύπτουν ή είναι πληρωτέα από το ΕΤΧΣ 
λόγω της πρόωρης αποπληρωμής σε σχέση με οιαδήποτε Χρηματοδοτική Ενίσχυση 
βάσει του παρόντος όρου. Για την αποφυγή αμφιβολιών, η απόκτηση Νέων 
Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα υπόκειται 
στους περιορισμούς που προβλέπονται στη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης 
Υποχρεώσεων ΣΙΤ.

(4)               Το ΕΤΧΣ μπορεί επίσης να ακυρώσει όλο ή οποιοδήποτε μέρος του μη 
εκταμιευθέντος ποσού του Συνολικού Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, εάν το 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ακυρώσει τη Συμφωνία ΔΝΤ ή οποιοσδήποτε άλλος 
Πάροχος Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης ακυρώσει την παροχή διευκόλυνσης ή το 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ακυρώσει την έκδοση των Νέων Ελληνικών 
Ομολόγων, εν όλω ή εν μέρει. Σε αυτή την περίπτωση η ακύρωση αυτής της 
Διευκόλυνσης θα είναι ανάλογη (α) στην περίπτωση ακύρωσης από το ΔΝΤ, με το 
ποσοστό που αντιπροσωπεύει το ακυρωθέν ποσό στο συνολικό λογιζόμενο ποσό 
αυτή της Συμφωνίας ΔΝΤ, όπως ορίζεται στο Προοίμιο (5) και (β) στην περίπτωση 
ακύρωσης οποιασδήποτε άλλης σύμβασης χρηματοδότησης, με το ποσοστό που το 
ακυρωθέν ποσό αντιπροσωπεύει στο σύνολο των αρχικών ποσών της παρούσα 
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης κάθε μιας των διευκολύνσεων που 
παρέχονται από του Παρόχους και του όγκου της σκοπούμενης για έκδοσης Νέων 
Ελληνικών Ομολόγων.

(5)               Εάν το ΕΤΧΣ βεβαιώσει εγγράφως στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος 
ότι έχει συμβεί Γεγονός Διαταραχής Χρηματοπιστωτικών Αγορών και ότι δεν μπορεί 
να ανα-χρηματοδοτήσει τα Μέσα Χρηματοδότησης που χρηματοδοτούν την 
Χρηματοδοτική Ενίσχυση που διατίθεται σύμφωνα με την παρούσα Διευκόλυνση 
στην τότε λήξη τους, το ETXΣ, επί τη βάσει σχετικής εκτίμησης σε συνεργασία με τα 
μέλη της Τρόικα/την Επιτροπή και την ΕΚΤ της θέση ρευστότητας του 



Επωφελούμενου Κράτους Μέλους, θα εκτιμήσει την ικανότητα του Επωφελούμενου 
Κράτους Μέλους να αποπληρώσει το ποσό που υπόκειται σε αναχρηματοδότηση. 
Εάν το αποτέλεσμα της εκτίμησης είναι ότι το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος έχει 
επαρκείς διαθέσιμους πόρους, τότε, εκτός εάν το ΕΤΧΣ κοινοποιήσει το αντίθετο, 
αντίστοιχο ποσό της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης θα καθίσταται ληξιπρόθεσμο και 
απαιτητό κατά την ημερομηνία της λήξης αυτών των Μέσων Χρηματοδότησης. Αυτή 
η αποπληρωμή θα αποτελεί προκαθορισμένη αποπληρωμή και όχι εκούσια ή 
αναγκαστική προ-πληρωμή.

Καταβολές 

(1)               Όλες οι καταβολές που πρέπει να γίνουν από το Επωφελούμενο Κράτος 
Μέλος θα λάβουν χώρα χωρίς συμψηφισμό ή προβολή ανταπαίτησης, ελεύθερες και 
απαλλαγμένες από, και χωρίς εκπτώσεις για, φόρους, προμήθειες και άλλες χρεώσεις 
καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. 

(2)               Το Επωφελούμενο Κράτος- Μέλος δηλώνει ότι όλες οι καταβολές και 
μεταφορές σύμφωνα με αυτή τη Σύμβαση, καθώς και η ίδια η Σύμβαση, δεν 
υπόκεινται σε φόρο ή άλλου είδους δασμό στη χώρα του Επωφελούμενο Κράτους- 
Μέλους και δεν θα υπόκεινται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. Εάν παρόλα 
αυτά, το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ή η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεωθούν με 
νόμο να προβούν σε τέτοιου είδους εκπτώσεις, το επωφελούμενο Κράτος- Μέλος θα 
καταβάλλει το απαιτούμενο υπερβάλλον ποσό προκειμένου μετά τις απαιτούμενες 
από το νόμο μειώσεις, το ΕΤΧΣ να λαμβάνει στο ακέραιο τα ποσά που προβλέπονται 
στη Σύμβαση.

(3)               Όλες οι καταβολές τόκου ή κεφαλαίου από το Επωφελούμενο Κράτος 
Μέλος θα πρέπει να γίνουν μέσω μηνύματος SWIFT [●] σε TARGET2 τη σχετική 
ημέρα πληρωμής πριν από τις 11 π.μ ώρα Φρανκφούρτης στους TARGET2 
συμμετέχοντες SWIFT-BIC: [●] υπέρ του λογαριασμού που έχει ορισθεί από το 
ΕΤΧΣ για το σκοπό αυτό.  

(4)               Η ΕΚΤ θα ενημερώσει το επωφελούμενο Κράτος- Μέλος, την Τράπεζα 
της Ελλάδος τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν από την κάθε 
Ημέρα Καταβολής Τόκων και Ημέρα Καταβολής Κεφαλαίου για το ποσό κεφαλαίου 
και τόκων που είναι πληρωτέο εκείνη την ημέρα και τις λεπτομέρειες (Επιτόκιο, 
Περίοδος Εκτοκισμού) επί τη βάσει των οποίων έχει υπολογιστεί ο τόκος. 

(5)               Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα στείλει στο ΕΤΧΣ και στην ΕΚΤ 
αντίγραφο των εντολών καταβολής που στάλθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος 
τουλάχιστον (2) Εργάσιμες Ημέρες πριν από κάθε Ημερομηνία Καταβολής Τόκων 
και Ημερομηνία Καταβολής Κεφαλαίου. Όλες οι υπόλοιπες καταβολές που είναι 
πληρωτέες από το επωφελούμενο Κράτος- Μέλος στο ΕΤΧΣ σύμφωνα με την 
παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων Εξόδων Έκδοσης, Απώλειας Τόκου, 
Αρνητικής Διακράτησης ή άλλες αμοιβές, έξοδα και δαπάνες ή προμήθειες 
πληρωτέες στο ΕΤΧΣ, θα καταβάλλονται μέσω μηνύματος SWIFT στο Target 2 πριν 
από τις 11:00 π.μ ώρα Φρανκφούρτης κατά τη σχετική μέρα πληρωμής στο 
λογαριασμό του ΕΤΧΣ που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό. 

(6)               Εάν το επωφελούμενο Κράτος Μέλος καταβάλλει κάποιο ποσό σχετικά 
με την Χρηματοδοτική Ενίσχυση το οποίο υπολείπεται του συνολικού ποσού που 
είναι οφειλόμενο και πληρωτέο σύμφωνα με αυτή τη Σύμβαση, το Επωφελούμενο 
Κράτος- Μέλος παραιτείται κάθε δικαιώματος να οικειοποιηθεί της διαφοράς μεταξύ 
του ποσού που κατέβαλλε και του ποσού που ήταν πληρωτέο. 



Το ποσό που καταβάλλεται αναφορικά με μια τέτοια Χρηματοδοτική Ενίσχυση θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται για την ικανοποίηση των ληξιπρόθεσμων πληρωμών της 
Χρηματοδοτική Ενίσχυσης κατά την ακόλουθη σειρά: 

(α)        πρώτον για κάθε αμοιβή, έξοδα και αποζημιώσεις,

(β)        δεύτερον για τόκους υπερημερίας όπως καθορίζονται στον όρο 5(3),

(γ)        τρίτον για τόκους, και 

(δ)        τέταρτον για κεφάλαιο 

δεδομένου ότι αυτά τα ποσά είναι πληρωτέα ή ληξιπρόθεσμα εκείνη την ημέρα.

(7)               Κάθε υπολογισμός και καθορισμός από το ΕΤΧΣ σύμφωνα με την 
παρούσα Σύμβαση: 

(α)        θα πρέπει να γίνεται κατά έναν εμπορικά λογικά τρόπο, και 

(β)        θα είναι, ελλείψει πρόδηλου σφάλματος, δεσμευτικός για το ΕΤΧΣ και το 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος.

Γεγονοτα Καταγγελιας

(8)               Το ΕΤΧΣ μπορεί, με γραπτή ενημέρωση του Επωφελούμενου Κράτους-
Μέλους, να ακυρώσει το Πρόγραμμα και/ ή να κηρύξει το συνολικό ποσό κεφαλαίου 
κάθε Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους, 
ληξιπρόθεσμο και απαιτητό εάν:

(α)        το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ή η Τράπεζα της Ελλάδας δεν καταβάλλει 
οποιοδήποτε ποσό κεφαλαίου ή τόκων σε σχέση με οποιαδήποτε Χρηματοδοτική 
Ενίσχυση ή οποιοδήποτε άλλο ποσό πληρωτέο σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση 
κατά την ημερομηνία πληρωμής, στο σύνολό του ή μέρος αυτού, κατά τον τρόπο και 
στο νόμισμα που έχει συμφωνηθεί με την παρούσα Σύμβαση, ή 

(β)        το Επωφελούμενο Κράτος- Μέλος ή η Τράπεζα της Ελλάδας αθετήσουν 
οποιαδήποτε υποχρέωσή τους από την παρούσα Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένης και 
της υποχρέωσης που διατυπώνεται στον όρο 2(5) της παρούσας Σύμβασης να 
εφαρμοστεί κάθε Χρηματοδοτική Ενίσχυση σύμφωνα με τους όρους του Μνημονίου 
παραλείποντας όμως τις υπόλοιπες υποχρεώσεις από το Μνημόνιο) εκτός των 
υποχρεώσεων που αναφέρονται στον όρο 8(1)(α) της παρούσας Σύμβασης και αυτή η 
αθέτηση της υποχρέωσης εξακολουθεί για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα από 
την γραπτή περί τούτου ειδοποίηση, η οποία θα πρέπει να έχει δοθεί από το ΕΤΧΣ 
στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος, ή 

(γ)        το ΕΤΧΣ στείλει στο Επωφελούμενο Κράτος- Μέλος μια δήλωση 
καταγγελίας για την περίπτωση που οι υποχρεώσεις του Επωφελούμενου Κράτους- 
Μέλους ή της Τράπεζας της Ελλάδας από τη παρούσα Σύμβαση κηρυχθούν από 
δικαστήριο που έχει σχετική δικαιοδοσία ως μη δεσμευτικές ή μη εκτελεστές 
απέναντι στο επωφελούμενο Κράτος – Μέλος ή την Τράπεζα της Ελλάδας ή 
κηρυχθούν από το δικαστήριο που έχει σχετική δικαιοδοσίας ως παράνομες. 

(δ)        το ΕΤΧΣ στέλνει στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος μία δήλωση καταγγελίας 
στις περιπτώσεις που (i) έχει αποδειχθεί ότι αναφορικά με τη παρούσα Σύμβαση, ή το 
Μνημόνιο, το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ή η Τράπεζα της Ελλάδας έχει εμπλακεί 
σε οποιαδήποτε πράξη απάτης, διαφθοράς ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη 
δραστηριότητα ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που είναι επιβλαβής για το ΕΤΧΣ ή (ii) 
οποιεσδήποτε δηλώσεις και εγγυήσεις που δόθηκαν από το Επωφελούμενο Κράτος- 
Μέλος σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων και υποσχέσεων 
και εγγυήσεων που δόθηκαν σε σχέση με την παρασχεθείσα νομική γνωμοδότηση 
και/ή τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που παρασχέθηκαν σύμφωνα με τον όρο 3(3)



(α) της παρούσας Σύμβασης) είναι ανακριβή, αναληθή ή παραπλανητικά και τα οποία 
κατά την άποψη του ΕΤΧΣ θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην 
ικανότητα του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 
από την παρούσα Σύμβαση ή στα δικαιώματα του ΕΤΧΣ από τη Σύμβαση ή 

(ε)        οποιαδήποτε προηγούμενη συμφωνία για την παροχή δανείου ή οποιασδήποτε 
άλλης Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης μεταξύ του Επωφελούμενου Κράτους- Μέλους, 
της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΕΤΧΣ ή οποιουδήποτε οργανισμού ή οργάνου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτήτως ποσού, έχει καταγγελθεί, ή υπάρχει αθέτηση της 
υποχρέωσης πληρωμής απέναντι στο ΕΤΧΣ ή οποιοδήποτε οργανισμό ή όργανο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ή την Τράπεζα της 
Ελλάδος, και αυτή η αθέτηση της υποχρέωσης πληρωμής επιτρέπει την καταγγελία, ή

(στ)      Η Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης ή Σύμβαση Διευκόλυνσης της 
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ είναι το αντικείμενο δήλωσης καταγγελίας, ή

(ζ)        Το ΕΤΧΣ στέλνει στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος μία δήλωση 
καταγγελίας στις περιπτώσεις που υπάρχει αθέτηση υποχρέωσης πληρωμής σε σχέση 
με οποιαδήποτε σειρά Νέων Ελληνικών Ομολόγων ή οποιαδήποτε σειρά Νέων 
Ελληνικών Ομολόγων είναι το αντικείμενο δήλωσης καταγγελίας,

(η)        το Σχετικό Χρέος του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους, το οποίο κατά 
κεφάλαιο ξεπερνά συνολικά το ποσό των ΕΥΡΩ 250 εκατομμυρίων, είναι το 
αντικείμενο καταγγελίας όπως αυτή ορίζεται στο μέσο που διέπει ή αποδεικνύει αυτό 
το χρέος πληρωμών, ή

(θ)        Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος δεν κάνει έγκαιρες επαναγορές από το 
ΔΝΤ αναφορικά με τη Συμφωνία ΔΝΤ και είναι το αντικείμενο δήλωσης 
καταγγελίας, ή

(ι)         Οποιαδήποτε δανειακή σύμβαση ή σύμβαση για την παροχή χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης μεταξύ του επωφελούμενου Κράτους-Μέλους και οποιουδήποτε 
Ευρωπαϊκού οργανισμού ή οργάνου, του ΔΝΤ ή ενός άλλου Παρόχου 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, ανεξαρτήτως ποσού, είναι αντικείμενο καταγγελίας, ή 

(κ)        Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος δεν πληρώνει σημαντικό μερίδιο του 
Σχετικού Χρέους όταν καταστεί πληρωτέο ή κηρύσσει ή επιβάλλει παύση πληρωμών 
του Σχετικού Χρέους ή Σχετικού Χρέους που αναλαμβάνει ή εγγυάται αυτό, με την 
προϋπόθεση ότι για το σκοπό της παρούσας Σύμβασης, η Εθελοντική Συναλλαγή 
Διαχείρισης Υποχρεώσεων δεν θα γεννά λόγο καταγγελίας σύμφωνα με τον παρόντα 
Όρο.

(9)               Το ΕΤΧΣ μπορεί, χωρίς όμως να υποχρεούται, να ασκήσει όλα τα 
δικαιώματά του από τον Όρο αυτό, καθώς επίσης και μέρος αυτών χωρίς να 
παραβλάπτεται η μελλοντική άσκησή τους. 

(10)           Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα καλύψει όλες τις δαπάνες, τα έξοδα, 
τις αμοιβές και την πραγματοποιηθείσα Απώλεια Τόκων που είναι πληρωτέα από το 
ΕΤΧΣ ως συνέπεια της πρόωρης αποπληρωμής της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης 
σύμφωνα με αυτό τον Όρο. Επιπλέον, το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα 
καταβάλει τόκο υπερημερίας, όπως ορίζεται στον ανωτέρω Όρο 5(3), από την 
ημερομηνία κατά την οποία το ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου αναφορικά με την εν 
λόγω Χρηματοδοτική Ενίσχυση έχει κηρυχθεί ληξιπρόθεσμο και άμεσα απαιτητό 
μέχρι την ημερομηνία της πραγματικής πλήρους αποπληρωμής.

Υποχρεωση Ενημερωσης 

(1)               Με ισχύ από την Αίτηση Χρηματοδότησης, το Επωφελούμενο Κράτος 
Μέλος οφείλει να παράσχει στο ΕΤΧΣ: 



(α)        όλα τα έγγραφα που αποστέλλει από το επωφελούμενο Κράτος- Μέλος στους 
κατόχους Νέων Ελληνικών Ομολόγων ή στους πιστωτές γενικώς, την ίδια ακριβώς 
στιγμή που αποστέλλονται και πρέπει να παρέχει στο ΕΤΧΣ το συντομότερο δυνατό 
μετά την παραλαβή όλα τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί γενικά στους πιστωτές άλλων 
προσώπων τα οποία προκαλούν χρέος το οποίο αποτελεί Γενικό Χρέος,

(β)        μια τακτική τρίμηνη έκθεση της προόδου που έχει γίνει στην εκπλήρωση των 
όρων του Μνημονίου,

(γ)        αμελλητί, κάθε περαιτέρω πληροφορία που αφορά τη δημοσιονομική και 
οικονομική κατάσταση, την οποία μπορεί εύλογα να ζητήσει το ΕΤΧΣ,

(δ)        κάθε πληροφορία αναφορικά με κάθε γεγονός το οποίο μπορεί 
δικαιολογημένα να προκαλέσει Γεγονός Καταγγελίας (και τα βήματα που έχουν γίνει, 
εφόσον υπάρχουν, προκειμένου να θεραπευτεί αυτό),

 (ε)       την δήλωση ότι το επωφελούμενο Κράτος- Μέλος δεν προτίθεται να δεχθεί 
περαιτέρω Χρηματοδοτική Ενίσχυση σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, όσο το 
δυνατόν συντομότερα συμβεί, και

 (στ)     γραπτή ειδοποίηση εφόσον υπάρξει ανταλλαγή Χρεωστικών Τίτλων ΕΤΧΣ 
υπό την Προσφορά Επαναγοράς (με τις λεπτομέρειες του αριθμού των Τίτλων 
Χρέους που αποτελούν αντικείμενο αυτής της ανταλλαγής) και προς ενημέρωση το 
ΕΤΧΣ επί αλλαγών στην αξιολόγηση της Ελλάδας που θα μπορούσαν να επηρεάσουν 
τη διάρκεια της Καλυπτόμενης Περιόδου και προς ειδοποίηση του ΕΤΧΣ για το πότε 
έληξε η Καλυπτόμενη Περίοδος

(2)               Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος αναλαμβάνει να ενημερώσει το ΕΤΧΣ 
στην περίπτωση που λάβει χώρα οποιοδήποτε γεγονός το οποίο θα καθιστούσε 
ανακριβή οποιαδήποτε δήλωση έχει γίνει στη νομική γνωμοδότηση του 
επωφελούμενου Κράτους- Μέλους όπως αναφέρεται στον όρο 3(3)(α) ανωτέρω. 

Υποχρεώσεις αναφορικά με επιθεωρήσεις, πρόληψη απάτης και ελέγχους

(1)               Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα επιτρέψει στο ΕΤΧΣ να έχει το 
δικαίωμα να στείλει τους δικούς του (τους) εκπροσώπους ή δεόντως 
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους για να διεξάγουν τεχνικούς ή οικονομικούς 
ελέγχους ή επιθεωρήσεις τις οποίες θεωρεί απαραίτητες σε σχέση με τη διαχείριση 
της Σύμβαση Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης και της οποιασδήποτε Χρηματοδοτικής 
Ενίσχυσης θα παρασχεθεί κατωτέρω. 

(2)               Το επωφελούμενο Κράτος- Μέλος άμεσα και/ή Τράπεζα της Ελλάδας θα 
παρέχουν σχετικές πληροφορίες και έγγραφα τα οποία μπορεί να ζητηθούν για το 
σκοπό των αξιολογήσεων, ελέγχων ή επιθεωρήσεων και θα λάβει όλα τα κατάλληλα 
μέτρα ώστε να εξυπηρετήσει την εργασία των προσώπων στους οποίους θα ανατεθεί 
ή διεξαγωγή τους. Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος και η Τράπεζα της Ελλάδος 
αναλαμβάνουν να δώσουν στα πρόσωπα που αναφέρονται στον Όρο 10 (1) πρόσβαση 
στις τοποθεσίες και εγκαταστάσεις όπου βρίσκονται οι σχετικές πληροφορίες και 
έγγραφα. 

(3)               Το επωφελούμενο Κράτος- Μέλος και η Τράπεζα της Ελλάδος θα πρέπει 
να εξασφαλίσουν την έρευνα και την ικανοποιητική αντιμετώπιση των 
πιθανολογούμενων και πραγματικών περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς ή παράνομης 
δραστηριότητας σε σχέση με τη διαχείριση της Σύμβασης και οποιασδήποτε 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που παρέχεται από αυτή. Όλες αυτές οι περιπτώσεις 
καθώς και τα μέτρα που σχετίζονται με αυτές και έχουν ληφθεί από τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές θα πρέπει να αναφέρονται στο ΕΤΧΣ και στην Επιτροπή χωρίς 
καθυστέρηση. 



Γνωστοποιήσεις

(1)               Όλες οι γνωστοποιήσεις σχετικά με την παρούσα Σύμβαση θα πρέπει να 
δίδονται εγγράφως και να αποστέλλονται στις διευθύνσεις που αναφέρονται στο 
Παράρτημα 6. Κάθε Μέρος θα επικαιροποιεί τις διευθύνσεις και θα ενημερώνει το 
άλλο Μέρος σχετικά με κάθε επικαιροποίηση που λαμβάνει χώρα κατά καιρούς.

(2)               Όλες οι γνωστοποιήσεις θα πρέπει να γίνονται με συστημένο 
ταχυδρομείο. Σε περίπτωση κατεπείγοντος, θα μπορούν να αποστέλλονται μέσω 
τηλεομοιοτυπίας, μηνύματος SWIFT ή να παραδίδονται ιδιοχείρως στις ανωτέρω 
αναφερόμενες διευθύνσεις και να επιβεβαιώνονται αμελλητί με συστημένο 
ταχυδρομείο. Οι γνωστοποιήσεις θα θεωρούνται ότι λαμβάνονται εγκύρως κατά το 
χρόνο της πραγματικής λήψης της τηλεομοιοτυπίας, του μηνύματος SWIFT ή της 
επιστολής. 

(3)               Όλα τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που θα πρέπει να 
παραδίδονται υπό την παρούσα θα πρέπει να είναι στην αγγλική γλώσσα. 

(4)               Κάθε Μέρος της παρούσας Σύμβασης θα κοινοποιεί στα άλλα Μέρη τη 
λίστα και τα δείγματα υπογραφών των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα αν 
ενεργούν για λογαριασμό του υπό την παρούσα Σύμβαση, αμέσως μετά την 
υπογραφή της παρούσας. Αντίστοιχα κάθε Μέρος θα επικαιροποιεί την εν λόγω λίστα 
και θα ενημερώνει το άλλο Μέρος σχετικά με κάθε τροποποίηση που λαμβάνει χώρα 
κατά καιρούς.

Λοιπές Διατάξεις

(1)               Σε περίπτωση που μια ή περισσότερες διατάξεις της παρούσας πρόκειται 
να ή τελικώς κηρυχθούν μερικώς ή πλήρως άκυρες, παράνομες ή μη δεσμευτικές από 
οιαδήποτε άποψη, αυτό δεν θα επηρεάζει ή περιορίζει με κανένα τρόπο την 
εγκυρότητα, νομιμότητα και δεσμευτικότητα των υπόλοιπων διατάξεων που 
περιέχονται στην παρούσα Σύμβαση. Διατάξεις που είναι πλήρως ή μερικώς άκυρες, 
παράνομες ή μη δεσμευτικές θα ερμηνεύονται και θα εφαρμόζονται σύμφωνα με το 
πνεύμα και το σκοπό της παρούσας Σύμβασης.

(2)               Το Προοίμιο και τα Παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης αποτελούν 
ήδη και στο εξής μέρος της παρούσας Σύμβασης

(3)               Τα Μέρη που συμβάλλονται στην παρούσα Σύμβαση αναγνωρίζουν και 
αποδέχονται την ύπαρξη και τους όρους του Μνημονίου ως αυτό τροποποιείται, 
συμπληρώνεται και ενημερώνεται κάθε φορά.

(4)               Κάθε πρόσωπο το οποίο δεν συμβάλλεται στην παρούσα Σύμβαση δεν 
έχει κανένα δικαίωμα υπό Νόμο Συμβάσεων 1999 (Δικαιώματα Τρίτων Μερών) 
προκειμένου να επιβάλλει ή να επωφεληθεί από την εφαρμογή οιουδήποτε όρου της 
παρούσας Σύμβασης.

(5)               Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή να 
μεταβιβάσει οιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση του υπό την παρούσα Σύμβαση χωρίς 
την προηγούμενη έγκριση του ΕΤΧΣ. 

(6)               Το ΕΤΧΣ θα δικαιούται (χωρίς να απαιτείται η συναίνεση του 
Επωφελούμενου Κράτους Μέλους) να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει με άλλο τρόπο 
ελεύθερα τα δικαιώματα και τις απαιτήσεις του κατά του Επωφελούμενου Κράτους 
Μέλους σε όλους ή ορισμένους από του Εγγυητές στις περιπτώσεις που 
περιγράφονται στο Όρο 6 παρ. 8 της Σύμβασης Πλαίσιο υπό τους όρους της/των 
Σύμβασης(-εων) Εγγύησης. Τα Μέρη συμφωνούν ότι τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις του ΕΤΧΣ θα μπορούν να μεταβιβασθούν ελεύθερα στον ΕΜΣ και/ή σε 
κάθε άλλο φορέα που ανήκει άμεσα ή έμμεσα σε Κράτος Μέλος της Ευρωζώνης. 



Εφαρμοστέο Δίκαιο και Αρμόδια Δικαστήρια 

(1)               Η παρούσα Σύμβαση και κάθε εξωσυμβατική αξίωση που γεννάται σε 
σχέση με αυτή θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο.

(2)               Τα Μέρη υποχρεούνται να υπαγάγουν κάθε διαφορά που ενδέχεται να 
προκύψει σε σχέση με τη νομιμότητα, εγκυρότητα, ερμηνεία ή εκτέλεση της 
παρούσας Σύμβασης στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Μεγάλου 
Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

(3)               Ο όρος 1(2) εφαρμόζεται αποκλειστικά προς όφελος του ΕΤΧΣ. Κατά 
συνέπεια, τίποτε από όσα αναφέρονται στον όρο 1(2) δεν εμποδίζει το ΕΤΧΣ από το 
να εκκινήσει διαδικασίες αντιδικίας (οι "Διαδικασίες") στα δικαστήρια του 
Επωφελούμενου Κράτους Μέλους ή του εφαρμοστέου δικαίου της παρούσας 
Σύμβασης και το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος αποδέχεται αμετάκλητα την 
υπαγωγή στην αρμοδιότητα των ανωτέρω δικαστηρίων. Στο μέτρο που το επιτρέπει ο 
νόμος, το ΕΤΧΣ θα μπορεί να εκκινήσει παράλληλες Διαδικασίες σε περισσότερες 
από μια από τις ανωτέρω δικαιοδοσίες.

(4)               Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος και η Τράπεζα της Ελλάδος 
παραιτούνται με την παρούσα αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα 
ασυλίας που ήδη έχουν ή μπορεί να δικαιούνται σε σχέση με τους ίδιους και τα 
περιουσιακά τους στοιχεία έναντι δικαστικών ενεργειών σχετικά με την παρούσα 
Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά από κάθε δικαίωμα ασυλίας έναντι 
άσκησης αγωγής, έκδοσης δικαστικής απόφασης ή άλλης διάταξης, κατάσχεσης, 
εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου και έναντι κάθε εκτέλεσης ή αναγκαστικού μέτρου 
σε βάρος των περιουσιακών τους στοιχείων στο μέτρο που αυτό δεν απαγορεύεται 
από το νόμο. 

Εναρξη Ισχυος

Αμέσως μετά την υπογραφή της από όλα τα Μέρη, η παρούσα Σύμβαση θα ισχύει 
από την ημέρα κατά την οποία το ΕΤΧΣ θα έχει λάβει (α) νόμιμα υπογεγραμμένο 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης (Παράρτημα 5 της παρούσας Σύμβασης), (β) επίσημη 
γνωστοποίηση υπό τη μορφή Νομικής Γνωμοδότησης (Παράρτημα 4 της παρούσας 
Σύμβασης) από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος σύμφωνα με το οποίο όλες οι 
συνταγματικά και κατά νόμο προβλεπόμενες προϋποθέσεις για την έναρξη ισχύος της 
παρούσας Σύμβασης έχουν πληρωθεί, (iii) την υπογραφή των Εγγράφων 
Επαναγοράς, (iv) την υπογραφή της σύμβασης κάλυψης ομολογιών μεταξύ του 
ΕΤΧΣ και της ΤΔΔ και την υπογραφή της σύμβαση αγοραπωλησίας μεταξύ της ΤΔΔ 
και της Ελλάδας και (v) την παραλαβή των νομικών γνωμοδοτήσεων που 
αναφέρονται στον Όρο 3(3)(α). 

Υπογραφη της Συμβασης

Η παρούσα Σύμβαση θα υπογραφεί από κάθε Μέρος σε τέσσερα πρωτότυπα στην 
αγγλική γλώσσα, κάθε ένα από τα οποία θα συνιστά πρωτότυπο κείμενο .

Παραρτηματα

Τα Παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

1.                  Υπόδειγμα Αίτησης Χρηματοδότησης

2.                  Υπόδειγμα Γνωστοποίησης Αποδοχής

3.                  Υπόδειγμα Γνωστοποίησης Επιβεβαίωσης

4.                  Υπόδειγμα Νομικής Γνωμοδότησης

5.                  Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3637785911047970892&postID=4544967850322525124


6.                  Κατάλογος Επαφών



Υπεγράφη στην Αθήνα στις                            και στο Λουξεμβούργο 
στις                         .

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 

Εκπροσωπούμενο δια 
[όνομα, ιδιότητα]

[όνομα, ιδιότητα]

Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εκπροσωπούμενη δια 
[όνομα, ιδιότητα] 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εκπροσωπούμενη δια 
[όνομα, ιδιότητα]



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Υπόδειγμα Αίτησης Χρηματοδότησης

[σε επιστολόχαρτο του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους]

Αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία συνοδευόμενη από συστημένη επιστολή:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
43, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Υπόψιν: Οικονομικού Διευθυντή
Τηλ: +352 260 962 26
Fax:+ 352 260 962 62
Κωδικός SWIFT: EFSFLULL

Κοινοποίηση στους :
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
[Εισάγεται διεύθυνση]
Fax: [•]

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
[Εισάγεται διεύθυνση]
Fax: [•]

Τράπεζα της Ελλάδος
[Εισάγεται διεύθυνση]
Fax: [•]

Θέμα:  ΕΥΡΩ [•] Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης - Σύμβαση 
Διευκόλυνσης της Πιστωτικής Ενίσχυσης ΕΚΤ
            Αίτηση χρηματοδότησης

Αγαπητοί κύριοι,

Αναφερόμαστε στη Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης που συνάφθηκε μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ("ΕΤΧΣ"), της 
Ελληνικής Δημοκρατίας ως Επωφελούμενο Κράτος Μέλος και της Τράπεζας της 
Ελλάδος που υπογράφηκε την [•] 2012 (η «Σύμβαση»). Οι όροι που προσδιορίζονται 
στη Σύμβαση θα έχουν την ίδια έννοια και στο παρόν. 

1.                  Με το παρόν αιτούμεθα ανέκκλητα όπως η οικονομική βοήθεια στο 
πλαίσιο της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης εκταμιευθεί υπό και σύμφωνα με 
την Σύμβαση κατά τους ακόλουθους όρους:

(α)        Η Χρηματοδοτική Ενίσχυση θα παρέχεται αναφορικά με τη Σύμβαση 
Διευκόλυνσης της Πιστωτικής Ενίσχυσης ΕΚΤ

(β)    Το ποσό της οικονομικής βοήθειας που θα χορηγηθεί σε σχέση με την Αίτηση 
Χρηματοδότησης είναι ΕΥΡΩ 35,000,000,000, και

 (γ)       Η αργότερη(ες) ημερομηνία(ες) Εκταμίευσης κάθε Χρηματοδοτικής 
Ενίσχυσης που θα χορηγείται στο πλαίσιο της παρούσας Αίτησης Χρηματοδότησης 
θα είναι η ή πριν από την : [_____].

2.                  Αναγνωρίζουμε και συμφωνούμε ότι η εκταμίευση κάθε 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης θα πρέπει να είναι σύμφωνη και να εξαρτάται από τα 
ακόλουθα:



(α)        Την έκδοση από το ΕΤΧΣ μιας Γνωστοποίησης Αποδοχής, την αναγνώριση 
από μέρους μας των όρων που καθορίζονται σε αυτήν, και σε σύντομο χρόνο, την 
έκδοση από το ΕΤΧΣ μιας Γνωστοποίησης Επιβεβαίωσης,

(β)        Την ικανοποίηση του ΕΤΧΣ σε κάθε περίπτωση ότι τα αντίστοιχα κεφάλαια 
είναι διαθέσιμα από αντισυμβαλλόμενο μέρος στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων και 
αγορές δανείων υπό όρους και συνθήκες που τις αποδέχεται και οι οποίοι συνάδουν 
με τους όρους που καθορίζονται στην Αίτηση Χρηματοδότησης και στη 
Γνωστοποίηση Αποδοχής και την μη συνδρομή γεγονότος Διαταραχής της Αγοράς, 

(γ)        Την έκδοση ή σύναψη από μέρους του ΕΤΧΣ, κατά τη διακριτική του 
ευχέρεια, Χρηματοδοτικών Μέσων ώστε να αντλήσει τα απαιτούμενα κεφάλαια 
σύμφωνα με την Αίτηση Χρηματοδότησης και να χρηματοδοτήσει ή 
αναχρηματοδοτήσει την Χρηματοδοτική Ενίσχυση υπό τη μορφή Λειτουργιών 
Προχρηματοδότησης, Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης και/ή Οριστικής 
Χρηματοδότησης. Αναλαμβάνουμε αμετάκλητα να πληρώσουμε οποιοδήποτε 
πρόστιμο, έξοδο ή δαπάνη, ιδίως το κόστος τυχόν καταγγελίας και το 
κόστος διακράτησης που προκύπτουν οπό οποιαδήποτε Χρηματοδοτικά Μέσα τα 
οποία εκδόθηκαν ή συνήφθησαν από το ΕΤΧΣ όπως αυτό θεωρεί κατάλληλο 
(συμπεριλαμβανομένων αναφορικά με Ενδιάμεσες Χρηματοδοτήσεις και/ή 
Διαδικασίες Προχρηματοδότησης) ανεξάρτητα από το αν η εκταμίευση της 
σχετικής Χρηματοδοτικής Συνδρομής έλαβε πράγματι χώρα, και 

(δ)       Την ικανοποίηση των προϋποθέσεων της παρούσας Σύμβασης.

3.                  Επιβεβαιώνουμε ότι:

(α)        Η λίστα των εξουσιοδοτημένων υπογραφόντων που απεστάλη εκ μέρους του 
Επωφελούμενου Κράτους Μέλους από τον Υπουργό Οικονομικών στις [  ] ισχύει και 
εφαρμόζεται και εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρμόζεται.

(β)        Δεν συντρέχει κανένα γεγονός που θα καθιστούσε ανακριβή οποιαδήποτε 
δήλωση που έγινε στο πλαίσιο νομικής γνωμοδότησης από το Νομικό Σύμβουλο του 
Κράτους στο Υπουργείο Οικονομικών του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους στις 
[___].

(γ)        Δεν συντρέχει κανένα γεγονός που θα καθιστούσε ανακριβή οποιαδήποτε 
δήλωση περιλαμβάνεται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης που εκδίδεται από τον 
Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Οικονομικών του Επωφελούμενου 
Κράτους Μέλους στις [___].

(δ)        Δεν συντρέχει Γεγονός Καταγγελίας.

Με εκτίμηση,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εκπροσωπούμενη από τον Υπουργό Οικονομικών



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

Με τηλεομοιοτυπία που συνοδεύεται με καταχωρημένη ηλεκτρονική διεύθυνση:

[Εισάγεται τα στοιχεία επικοινωνίας του Επωφελούμενου Κράτους-Μέλους]
Κοινοποιήση στους :

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
[Εισάγεται διεύθυνση]
Fax: [•]

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
[Εισάγεται διεύθυνση]
Fax: [•]

Τράπεζα της Ελλάδος
[Εισάγεται διεύθυνση]
Fax: [•]

Θέμα:  ΕΥΡΩ [●] Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης - Σύμβαση 
Διευκόλυνσης της Πιστωτικής Ενίσχυσης ΕΚΤ
            Γνωστοποίηση Αποδοχής σε σχέση με την Αίτηση Χρηματοδότηση στις 
[●]

Αγαπητοί Κύριοι, 

Αναφερόμαστε στα εξής: (i) τη Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης που έχει 
συναφθεί μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
("ΕΤΧΣ"), της Ελληνικής Δημοκρατίας ως Επωφελούμενου Κράτους Μέλους και της 
Τράπεζας της Ελλάδος που υπογράφηκε στις [•] (η «Σύμβαση») και (ii) την Αίτηση 
Χρηματοδότησης που κοινοποιήθηκε στο ΕΤΧΣ από το Επωφελούμενο Κράτος 
Μέλος στις [ημερομηνία].  Οι όροι που προσδιορίζονται στη Σύμβαση έχουν την ίδια 
έννοια και στο παρόν. 

Με το παρόν επιβεβαιώνουμε τους ακόλουθους προσωρινούς οικονομικούς όρους 
που ισχύουν για την Χρηματοδοτική Ενίσχυση που ζητήθηκε από την Ελλάδα με την 
παραπάνω Αίτηση Χρηματοδότησης:

(α)    Η Χρηματοδοτική Ενίσχυση θα παρέχεται σύμφωνα με με τη Σύμβαση 
Διευκόλυνσης της Πιστωτικής Ενίσχυσης ΕΚΤ          

(β)     το ονομαστικό ποσό της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που θα χορηγηθεί στο 
πλαίσιο αυτής της Διευκόλυνσης είναι ΕΥΡΩ [●],

(γ)        η ημερομηνία(ες) Εκταμίευσης της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που 
χορηγείται στο πλαίσιο της Αίτησης Χρηματοδότησης θα είναι η [ημερομηνία]:

Το ΕΤΧΣ σκοπεύει να εκδώσει ένα η περισσότερα Χρηματοδοτικά Μέσα 
προκειμένου να χρηματοδοτήσει την παραπάνω Αίτηση Χρηματοδότησης εκδίδοντας 
Χρεωστικούς Τίτλους ETXΣ και να τα αναχρηματοδοτήσει κατά την ημερομηνία 
λήξης τους μέσω των Λειτουργιών Προχρηματοδότησης, της Ενδιάμεσης 
Χρηματοδότησης και/ ή Οριστικής Χρηματοδότησης κατά περίπτωση.

Υπογράφοντας την αναγνώριση της παρούσης Γνωστοποίησης Αποδοχής, το 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ρητά αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι το ΕΤΧΣ μπορεί, 
κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να εκδίδει οποιοδήποτε Χρηματοδοτικό Μέσο που 
θεωρεί κατάλληλο για τη πραγματοποίηση των Λειτουργιών Προχρηματοδότησης, 



της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης και/ή Οριστικής Χρηματοδότησης. Η 
εξουσιοδότηση για την έκδοση Χρηματοδοτικών Μέσων και η αποδοχή από το 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος των Λειτουργιών Προχρηματοδότησης, της 
Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης και/ή της Οριστικής Χρηματοδότησης στα οποία έχει 
ενταχθεί προκειμένου να χρηματοδοτήσει την Χρηματοδοτική Ενίσχυση είναι 
ανέκκλητη μέχρι την λήξη του τελευταίου Χρηματοδοτικού Μέσου το οποίο 
χρηματοδοτεί την Χρηματοδοτική Ενίσχυση.

Η παρούσα Γνωστοποίηση Αποδοχής τελεί υπό τον όρο ότι το ΕΤΧΣ θα μπορέσει να 
εκδώσει Χρηματοδοτικά Μέσα ως αναφέρεται στην παρούσα Γνωστοποίηση 
Αποδοχής και ότι δεν θα επέλθει Γεγονός Διαταραχής της Αγοράς. Εάν το ΕΤΧΣ 
υπαχθεί σε Γεγονός Διαταραχής της Αγοράς τότε το ΕΤΧΣ δεν θα είναι υποχρεωμένο 
να διαθέσει τα κεφάλαια μέσω της παροχής Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης σε σχέση με 
την Αίτηση Χρηματοδότησης και θα ενημερώσει γραπτώς το Επωφελούμενο Κράτος 
Μέλος για τέτοιες περιστάσεις και από την ημερομηνία παραλαβής τέτοιας 
ενημέρωσης το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος δεν δεσμεύεται πλέον από την Αίτηση 
Χρηματοδότησης για τη παροχή περαιτέρω Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης σε σχέση με 
τέτοια Αίτηση Χρηματοδότησης.

Η εκταμίευση της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης υπόκειται στην ικανοποίηση των 
προϋποθέσεων της παρούσας Σύμβασης.

Με εκτίμηση,

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

Οι όροι της παρούσας Γνωστοποίησης Αποδοχής γίνονται αποδεκτοί με το παρόν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εκπροσωπούμενη από τον Υπουργό Οικονομικών



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

Με τηλεομοιοτυπία που συνοδεύεται με καταχωρημένη ηλεκτρονική διεύθυνση:

Υπουργείο Οικονομικών
[Διεύθυνση]
[Πόλη]
[Χώρα]
Υπόψιν: Κ./Κα [•] 
Κοινοποίηση στους :

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
[Εισάγεται διεύθυνση]
Fax: [•]

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
[Εισάγεται διεύθυνση]
Fax: [•]

Τράπεζα της Ελλάδος
[Εισάγεται διεύθυνση]
Fax: [•]

Θέμα:  ΕΥΡΩ [●] Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης - Σύμβαση 
Διευκόλυνσης της Πιστωτικής Ενίσχυσης ΕΚΤ
            Οικονομικοί Όροι των Χρηματοδοτικών Μέσων

Αγαπητοί Κύριοι,

Αναφερόμαστε στα εξής: (i) τη Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης που έχει 
συναφθεί μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
("ΕΤΧΣ"), της Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής αναφερόμενη ως «Ελλάδα») ως 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος και της Τράπεζας της Ελλάδος που υπογράφηκε στις 
[•] (η «Σύμβαση») και (ii) την Αίτηση Χρηματοδότησης που κοινοποιήθηκε στο 
ΕΤΧΣ από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος στις [ημερομηνία].  Οι όροι που 
προσδιορίζονται στη Σύμβαση έχουν την ίδια έννοια στο παρόν. 

Δια του παρόντος επιβεβαιώνουμε ότι προκειμένου να χρηματοδοτηθούν ποσά που 
εκκρεμούν στο πλαίσιο της παραπάνω Διευκόλυνσης, την [ημερομηνία] το ΕΤΧΣ 
εξέδωσε Χρηματοδοτικά Μέσα με τους παρακάτω οικονομικούς όρους:

a)      Το Ποσό της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης είναι [•] Ευρώ

b)      Το βασικό ποσό:

c)      Τελική λήξη: [•].[•].[•]

d)     Επιτόκιο της Πρώτης Περιόδου Εκτοκισμού:

e)      Επιτόκιο μεταγενέστερων περιόδων εκτοκισμού[1]:

f)       Πρώτη Hμερομηνία Καταβολής Τόκου:

g)      Μεταγενέστερη Ημερομηνία Καταβολής Τόκου:  [•].[•].[•]

h)      Πρώτη Ημερομηνία Καταβολής Κεφαλαίου:

i)        Μεταγενέστερη Ημερομηνία Καταβολής Κεφαλαίου:  [•].[•].[•][2]



Επιβεβαιώνουμε ότι οι οικονομικοί όροι των ανωτέρω Χρηματοδοτικών Μέσων θα 
ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του Κόστους Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ στο 
πλαίσιο της Διευκόλυνσης.

Παρακαλώ σημειώστε ότι το ΕΤΧΣ ή/και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να 
θεωρήσουν αναγκαίο να επικοινωνήσετε απευθείας με την Τράπεζα της Ελλάδος για 
περαιτέρω λεπτομέρειες σε σχέση με την εκταμίευση. 

Με εκτίμηση,

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

(να εκδίδεται σε επίσημο επιστολόχαρτο του [Νομικού Συμβούλου του Κράτους του 
Υπουργείου Οικονομικών])

[ Τόπος, ημερομηνία]

Προς:   Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
43, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Υπόψιν: Οικονομικός Διευθυντής

Θέμα: ΕΥΡΩ [•] Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής 
Δημοκρατίας (ως Επωφελούμενου Κράτους Μέλους) και της Τράπεζας της 
Ελλάδας που υπεγράφη την [•] 2012, η «Σύμβαση Διευκόλυνσης της Πιστωτικής 
Ενίσχυσης ΕΚΤ»

Αγαπητοί κύριοι, 

Με την ιδιότητά μου του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο 
Οικονομικών, αναφερόμαι στην εν θέματι Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 
και στα Παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής (εφεξής από 
κοινου ως η «Σύμβαση»), που συνάφθηκε, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής αναφερόμενο ως «ΕΤΧΣ»), της 
Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής αναφερόμενη ως «Επωφελούμενο Κράτος Μέλος») 
και της Τράπεζας της Ελλάδας την [•]. Επίσης, αναφέρομαι στο Μνημόνιο 
Συνεννόησης που υπογράφηκε στις [εισάγεται ημερομηνία] μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος (εφεξής 
αναφερόμενο ως «Μνημόνιο»).

Δηλώνω ότι έχω πλήρη αρμοδιότητα για την έκδοση αυτής της νομικής 
γνωμοδότησης σε σχέση με τη Σύμβαση για λογαριασμό του Επωφελούμενου 
Κράτους Μέλους.

Έχω εξετάσει τα πρωτότυπα ή αντίγραφα των πρωτοτύπων των υπογεγραμμένων 
Συμβάσεων και του Μνημονίου. Έχω επίσης ελέγξει τις σχετικές διατάξεις του 
εθνικού και διεθνούς δικαίου που διέπουν το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος και την 
Τράπεζα της Ελλάδος, τις εξουσιοδοτήσεις των υπογραφόντων, καθώς και κάθε άλλο 
έγγραφο, που έκρινα αναγκαίο ή κατάλληλο. Επιπλέον, έχω διενεργήσει κάθε άλλη 
έρευνα και έχω εξετάσει κάθε νομικό ζήτημα, που έκρινα ως σχετικό για την 
διατύπωση της παρούσας Γνωμοδότησης.

Έχω θεωρήσειως αληθείς (α) τη γνησιότητα όλων των υπογραφών (εκτός των 
υπογραφών του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος) 
και η συμφωνία όλων των αντιγράφων με τα πρωτότυπα, (β) την ικανότητα και 
αρμοδιότητα σύναψης της Σύμβασης και η έγκυρη εξουσιοδότηση και υπογραφή από 
κάθε συμβαλλόμενο μέρος εκτός του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους και και της 
Τράπεζας της Ελλάδος και (γ) την εγκυρότητα, δεσμευτική ισχύς και εκτελεστότητα 
της Σύμβασης για κάθε συμβαλλόμενο μέρος σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο.

Οι όροι που χρησιμοποιούνται και για τους οποίους δεν δίνονται ορισμοί στην 
παρούσα γνωμοδότηση έχουν την έννοια που έχει καθορισθεί στη Σύμβαση και το 
Μνημόνιο. 



Η γνωμοδότηση αυτή περιορίζεται στα ζητήματα ελληνικού δικαίου όπως αυτό ισχύει 
κατά την ημερομηνία της γνωμοδότησης αυτής.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η γνώμη μου είναι ότι:

1.                  Κατ’ εφαρμογή των νομοθετικών, κανονιστικών και νομικά 
δεσμευτικών αποφάσεων που ισχύουν σήμερα στην Ελληνική Δημοκρατία, το 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος, δια της υπογραφής της Σύμβασης μέσω του [όνομα, 
τίτλος], έχει έγκυρα και αμετάκλητα δεσμευθεί να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις 
του σύμφωνα με αυτές. Ειδικότερα, οι διατάξεις της Σύμβασης που αφορούν την 
χορήγηση Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης είναι απολύτως έγκυρες. 

2.                  Η εκ μέρους του Δανειολήπτη υπογραφή, αποδοχή και εκπλήρωση της 
Σύμβασης και του Μνημονίου και των συναλλαγών που προβλέπονται σε αυτά: (i) 
έχουν πλήρως εγκριθεί με το σύνολο των απαραίτητων συγκαταθέσεων, ενεργειών, 
εγκρίσεων και εξουσιοδοτήσεων και (ii) δεν έχουν και δεν πρόκειται να παραβιάσουν 
οποιονδήποτε εφαρμοστέο κανόνα δικαίου, κανονισμό ή απόφαση αρμόδιας αρχής ή 
οποιαδήποτε δεσμευτική συμφωνία ή συνθήκη σε αυτό ή σε κάποιο από τους 
οργανισμούς της, (iii) δεν αποτελούν λόγο καταγγελίας (όπως κι αν περιγράφεται) σε 
οποιοδήποτε από τα θέματα που απαριθμούνται στην υποπαράγραφο (ii) και (iv) δεν 
θα συνεπάγεταιπαροχή εξασφάλισης ή υποχρέωσης για παροχή εξασφάλισης ή 
μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων (ως εξασφάλιση ή άλλη παρόμοια από 
οικονομικής άποψης συμφωνία) υπέρ οποιουδήποτε άλλου προσώπου. 

3.                  Καμία διάταξη στη Σύμβαση αυτή δεν αντιβαίνει ή περιορίζει τα 
δικαιώματα του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους να προβαίνει σε έγκαιρη και 
πραγματική πληρωμή για οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό ως κεφάλαιο, τόκο ή άλλη 
επιβάρυνση στο πλαίσιο της Σύμβασης

4.                  Η Σύμβαση είναι στην κατάλληλη νομική μορφή, σύμφωνα με την 
Ελληνική νομοθεσία, προκειμένου να εφαρμοστεί δεσμευτικά κατά του 
Επωφελούμενου Κράτους-Μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος. Η εφαρμογή της 
Σύμβασης δεν είναι αντίθετη με κανόνες δημόσιας τάξης του ελληνικού δικαίου, με 
τη δημόσια τάξη στην Ελληνική Δημοκρατία, με τις διεθνείς συνθήκες ή τις γενικώς 
παραδεδεγμένες αρχές του διεθνούς δικαίου που δεσμεύουν το Επωφελούμενο 
Κράτος Μέλος και την Τράπεζα της Ελλάδος. 

5.                  Προκειμένου να διασφαλισθεί η νομιμότητα, η εγκυρότητα ή 
δεσμευτικότητα της Σύμβασης, δεν είναι απαραίτητο αυτά να κατατεθούν, 
καταχωρηθούν ή εγγραφούν ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης αρχής στην 
Ελληνική Δημοκρατία. 

6.                  Δεν οφείλονται φόροι, τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από 
την Ελληνική Δημοκρατία ή οποιαδήποτε φορολογική αρχή αυτής ή εντός αυτής για 
την εκτέλεση και εκπλήρωσηούτε για την πληρωμή ή μεταβίβαση κεφαλαίου, τόκων, 
προμηθειών και άλλων δαπανών που οφείλονται δυνάμει των Συμβάσεων.

7.                  Δεν απαιτούνται άδειες μεταφοράς συναλλάγματος και δεν οφείλεται 
χρέωση ή άλλη προμήθεια για τη μεταβίβαση οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού 
βάσει των Συμβάσεων.

8.                  Η υπογραφή των Συμβάσεων από τον [ονοματεπώνυμο], Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδας, δεσμεύει νόμιμα και έγκυρα την Τράπεζα της Ελλάδος.

9.                  Ο ορισμός του αγγλικού δικαίου ως εφαρμοστέου δικαίου για την 
Σύμβαση αποτελεί έγκυρη επιλογή εφαρμοστέου δικαίου, που δεσμεύει το 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος και την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το 
ελληνικό δίκαιο. 



10.              Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος έχει υπαχθεί νόμιμα, αποτελεσματικά 
και αμετάκλητα στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του Μεγάλου 
Δουκάτου του Λουξεμβούργου και στη δικαιοδοσία των άλλων δικαστηρίων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1(3) σε σχέση με τη Συμβάσεις και κάθε απόφαση του 
δικαστηρίου αυτού θα είναι αμετάκλητη και εκτελεστή στην Ελληνική Δημοκρατία.

11.              Ούτε το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος ούτε 
κανένα από τα αντίστοιχα περιουσιακά τους στοιχεία εξαιρούνται λόγω εθνικής 
κυριαρχίας ή για άλλο λόγο, τηςδικαιοδοσίας, κατάσχεσης – συντηρητικής ή 
αναγκαστικής - ή αναγκαστικής εκτέλεσης σε σχέση με οποιοδήποτε ένδικο 
βοήθημαή διαδικασία σχετικά με τις Συμβάσεις. 

12.              Η υπογραφή της Σύμβασης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις 
των [εισάγεται η κατάλληλη αναφορά των διατάξεων του εθνικού δικαίου]. 

13.              Η Σύμβαση έχει κυρωθεί νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των [εισάγεται 
η κατάλληλη αναφορά των διατάξεων του εθνικού δικαίου].

14.              Εν κατακλείδι, η Σύμβαση έχει νομίμως συναφθεί εκ μέρους του 
επωφελούμενου Κράτους-Μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος και όλες οι 
υποχρεώσεις του επωφελούμενου Κράτους-Μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος 
αναφορικά με τη Σύμβαση είναι έγκυρες, δεσμευτικές και εκτελεστές σύμφωνα με 
τους όρους τους και δεν απαιτείται κάτι επιπλέον για να τεθούν αυτά σε εφαρμογή. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

(να εκδίδεται σε επίσημο επιστολόχαρτο του [Νομικού Συμβούλου του Κράτους του 
Υπουργείου Οικονομικών])

[Τόπος,Ημερομηνία]

Προς:   Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
43, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Υπόψιν: Οικονομικός Διευθυντής

Re:      ΕΥΡΩ [•] Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής Δημοκρατία (ως 
Επωφελούμενου Κράτους-Μέλους) και της Τράπεζας της Ελλάδος που 
υπογράφηκε στις [●] 2011- η «Σύμβαση Διευκόλυνσης της Πιστωτικής 
Ενίσχυσης ΕΚΤ»

Αγαπητοί κύριοι, 

1.                  Με την ιδιότητά μου του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο 
Υπουργείο Οικονομικών, αναφέρομαι στην εν θέματι Σύμβαση Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης και τα Παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 
(εφεξής αναφερόμενα μαζί ως η «Σύμβαση», που συνάφθηκε, μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητα (εφεξής αναφερόμενο ως 
«ΕΤΧΣ»), της Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής αναφερόμενη ως «Επωφελούμενο 
Κράτος Μέλος») και της Τράπεζας της Ελλάδας την [•]. Επίσης, αναφέρομαι στο 
Μνημόνιο Συνεννόησης που υπογράφηκε την [εισάγεται ημερομηνία] μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος 
(εφεξής αναφερόμενα ως «Μνημόνιο»).

2.                  Δηλώνω ότι έχω πλήρη αρμοδιότητα για την έκδοση του παρόντος 
πιστοποιητικού συμμόρφωσης σε σχέση με τη Σύμβαση για λογαριασμό του 
Επωφελούμενου Κράτους-Μέλους.

3.                  Οι όροι που προσδιορίζονται στη παρούσα Σύμβαση έχουν το ίδιο 
νόημα όταν χρησιμοποιούνται στο παρόν πιστοποιητικό συμμόρφωσης εκτός αν τους 
αποδίδεται διαφορετικό νόημα στο συγκεκριμένο πιστοποιητικό.



4.                  Με το παρόν επιβεβαιώνω ότι κατά την ημερομηνία του παρόντος, ο 
κατάλογος των εγγράφων που επισυνάπτονται στην επιστολή με ημερομηνία [•] που 
παρασχέθηκε στον  νομικό σύμβουλο και αναφέρεται στον Όρο 3(3)(α)(iii)  της 
Συμφωνίας για το σκοπό της παροχής των νομικών γνωμοδοτήσεων που αναφέρονται 
εκεί, είναι πλήρης κατάλογος όλων των χρηματοδοτικών συμβάσεων που δεσμεύουν 
το Ελληνικό Δημόσιο οι οποίες σχετίζονται με την Προσφορά Επαναγοράς.

Υπογράφοντες:.......................................... 

Νομικός Σύμβουλος του Κράτους στο 
Υπουργείο Οικονομικών



ΠΑΡΑΤΗΜΑ 6
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΑΦΩΝ

Για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας:
Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας:
43, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Υπόψιν: Chief Financial Officer
Τηλ: +352 260 962 26
Fax:+ 352 260 962 62
Κωδικός SWIFT :EFSFLULL

Κοινοποίηση στους:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων - L-
4 Μονάδα "Γραφείο Δανεισμού, Δάνεια, Λογιστικά και Πίσω"
L-2920 Luxembourg 
Υπόψη: Επικεφαλής της Μονάδας
Τηλ.: (+352) 4301 36372
Fax: (+352) 4301 36599
Κωδικός SWIFT: EUCOLULL

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Kaiserstrasse 29
D-60311 Frankfurt am Main
Υπόψη: Επικεφαλής της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
Τηλ.: + 49 69 1344 347333
Fax: + 49 69 1344 6171
SWIFT BIC: ECBFDEFFBAC 

Για το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος:
Υπουργείο Οικονομικών 
Γραφείο Γενικού Λογιστηρίου
37, E. Venizelos str.
101 65 Athens, Greece
Υπόψη: 23η Διεύθυνση
Fax: + 30 210 3338205

Κοινοποίηση στην: Τράπεζα της Ελλάδος:
Τράπεζα της Ελλάδος
21, E. Venizelos str.
102 50 Athens, Greece
Υπόψη: Κυβερνητικές Οικονομικές Επιχειρήσεις και Λογιστήριο, Τμήμα 
Λογαριασμών Κυβέρνησης 
Fax: + 30 210 3221007
SWIFT BIC: BNGRGRAA

[1] Να γνωστοποιηθεί από το ΕΤΧΣ στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος σύμφωνα με 
τους όρους της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης.

[2] Μέχρι την τελευταία Ημερομηνία Καταβολής Τόκου την [•]
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This Financial Assistance Facility Agreement is made by and between:

(A)             European Financial Stability Facility ("EFSF"), a société anonyme 
incorporated in Luxembourg with its registered office at 43, avenue John F. Kennedy, 
L-1855 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B153.414), represented by Mr. Klaus 
Regling, Chief Executive Officer and Mr. Christophe Frankel, Deputy Chief 
Executive Officer,

("EFSF"); 

(B)              The Hellenic Republic (hereinafter referred to as "Greece", represented 
by the Minister of Finance,

as the beneficiary member state (the "Beneficiary Member State"); and

(C)              The Bank of Greece, represented by the Governor of the Bank of Greece,

(the "Bank of Greece").

Herein jointly referred to as the "Parties" and each of them a "Party".

PREAMBLE

Whereas: 

(1)               EFSF was incorporated on 7 June 2010 for the purpose of making 
stability support to euro-area Member States.  Pursuant to a statement dated 21 July 
2011 by the Heads of State or Government of the euro area and EU institutions, EFSF 
may grant financial assistance in the form of financial assistance facility agreements 
("Financial Assistance Facility Agreements", each a "Financial Assistance Facility 
Agreement") to provide financial assistance by way of loan disbursements under a 
programme, precautionary facilities, facilities to finance the recapitalisation of 
financial institutions in a euro-area Member State (through loans to the governments 
of such Member States including in non-programme countries), facilities for the 
purchase of bonds in the secondary markets on the basis of an ECB analysis 
recognizing the existence of exceptional financial market circumstances and risks to 
financial stability or facilities for the purchase of bonds in the primary market (each 
such utilisation of a Financial Assistance Facility Agreement which has been the 
subject of a Request for Funds and a related Confirmation Notice (as defined below) 
being a "Financial Assistance").

(2)               EFSF shall finance the making of such Financial Assistance by issuing or 
entering into bonds, notes, commercial paper, debt securities or other financing 
arrangements ("Funding Instruments") which are backed by irrevocable and 
unconditional guarantees (each a "Guarantee") of the euro-area Member States 
which shall act as guarantors in respect of such Funding Instruments as contemplated 
by the terms of this Agreement.  The guarantors (the "Guarantors") of Funding 
Instruments issued or entered into by EFSF shall be comprised of each euro-area 
Member State (excluding any euro-area Member State which is or has become a 
Stepping-Out Guarantor (as defined below) prior to the issue of such Funding 
Instruments).  The Funding Instruments shall be issued or entered into either on a 
stand-alone basis or pursuant to a debt issuance programme (the "EFSF Debt 
Issuance Programme") in accordance with the EFSF Funding Guidelines (as defined 
below).

(3)               On 8 May 2010, the Kingdom of Belgium, Ireland, the Kingdom of 
Spain, the French Republic, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Grand 
Duchy of Luxembourg, the Republic of Malta, the Kingdom of the Netherlands, the 



Republic of Austria, the Portuguese Republic, the Republic of Slovenia, the Slovak 
Republic, the Republic of Finland and KfW (acting in the public interest, subject to 
the instructions of and with the benefit of the guarantee of the Federal Republic of 
Germany) (as Lenders) entered into a EUR 80,000,000,000 loan facility agreement 
(the "Loan Facility Agreement") with Greece and the Bank of Greece which 
provides stability support to Greece in an inter-governmental framework via pooled 
bilateral loans.

(4)               On [●] Greece requested further financial assistance from the euro-area 
Member States. On [●], the Eurogroup and the ECOFIN Ministers unanimously 
decided to grant financial assistance in response to the Greek authorities' request and 
endorsed the measures announced.  In accordance with the Statement by the Heads of 
State or Government of the euro area and EU institutions of 21 July and 26/27 
October 2011, EFSF will be used as the financing vehicle for future disbursements to 
Greece under the financial assistance of the euro area Member States.

(5)               On [●] 2012 a Memorandum of Understanding (the "PSI MoU") was 
entered into between the European Commission, Greece and the Bank of Greece 
relating to (i) a voluntary liability management transaction by way of voluntary bond 
exchange to be entered into between Greece and certain private sector investors as 
described in the statement of the Euro Summit dated 26 October 2011 (the 
"Voluntary Liability Management Transaction"), (ii) a buy-back offer (the "Buy-
Back Offer") whereby Greece, acting through the ECB as its agent, offers to buy-
back from Eurosystem national central banks ("NCBs") certain Eligible GGBs which 
are held by NCBs as collateral for Eurosystem monetary policy operations with 
eligible counterparties (iii) the payment of accrued interest on the bonds that will be 
exchanged under the Voluntary Liability Management Transaction, which will be 
financed in part or in whole by EFSF (the "Bond Interest Transaction"); and (iv) the 
provision of support in bank recapitalisation programmes of financial institutions in 
Greece (the "Bank Recapitalisation Transaction").  The PSI MoU is separate from 
and in addition to the Memorandum of Understanding originally signed on 3 May 
2010, as last amended by the Supplemental Memorandum of Understanding (Fifth 
Addendum) of 6 December 2011, between the European Commission, Greece and the 
Bank of Greece (the "2011 Memorandum of Understanding" which, together with 
the PSI MoU and any subsequent or supplemental memoranda of understanding or 
addendum to any of them, is the "MoU").

(6)               Upon the request of financial assistance from Greece and in line with PSI 
MoU, EFSF has entered or will enter into Financial Assistance Facility Agreements 
with Greece and the Bank of Greece, to provide the following Financial Assistance 
Facilities: (i) on [●] 2012, a financial assistance facility agreement of up to EUR 
[30,000,000,000] in order to permit Greece to finance, in part, the Voluntary Liability 
Management Transaction (the "PSI LM Facility"); (ii) on [●] 2012, a financial 
assistance facility agreement of EUR 35,000,000,000 in order to permit Greece to 
finance the Buy-Back Offer (the "ECB Credit Enhancement Facility"); (iii) on [●] 
2012, a financial assistance facility agreement of EUR [5,700,000,000] in order to 
facilitate the making of payments in relation to accrued interest under certain 
outstanding sovereign bonds issued by Greece, in the context of the Voluntary 
Liability Management Transaction, such payments to be made at the time and to the 
extent that such sovereign bonds are exchanged for New Greek Bonds (the "Bond 
Interest Facility"); and (iv) on [●] 2012, a financial assistance facility agreement of 
EUR [23,000,000,000] in order to finance the recapitalisation of certain financial 
institutions in Greece (the "Bank Recapitalisation Facility").



(7)               This Financial Assistance Facility Agreement is entered into solely for 
the provision of the Bond Interest Facility (the "Bond Interest Facility Agreement"). 
Financing in relation to the Bond Interest Facility will be provided in the form of 
EFSF Debt Securities.

(8)               The availability of this Financial Assistance Facility Agreement is 
dependent upon compliance by Greece with the measures set out in the MoU and its 
application of the proceeds of this Financial Assistance Facility Agreement in 
accordance with the terms of the MoU.

(9)               The disbursements under this Financial Assistance Facility Agreement 
may be released subject to the signature of the PSI MoU and the entry into force of 
this Agreement, subject to the terms and conditions of this Agreement.

(10)           Appropriate measures related to the prevention of, and the fight against 
fraud, corruption and other irregularities affecting the Financial Assistance shall be 
provided for by the authorities of the Beneficiary Member State.

Now, therefore, the Parties hereto have agreed as follows:

1.                                                      Definitions  

In this Agreement (including its recitals) the following terms have the following 
meaning: 

"Acceptance Notice" means EFSF's written notice to the Beneficiary Member State 
in the form of Annex 2 setting out the amount and the detailed provisional financial 
terms of the Financial Assistance under the relevant Financial Assistance that EFSF is 
willing to extend to the Beneficiary Member State under this Agreement.

"Acceptance Percentage" means the percentage of acceptances of the debt exchange 
offer made by Greece under the Voluntary Liability Management Transaction 
calculated by reference to (i) the aggregate principal amount of outstanding debt 
(including any loans and/or bonds) in respect of which private creditors are bound to 
participate in the Voluntary Liability Management Transaction and (ii) the aggregate 
principal amount of the outstanding debt obligations of, or guaranteed by, Greece 
which are the subject of the Offer.

"Aggregate Financial Assistance Amount" has the meaning given to such term in 
Clause 2(1).

"Agreement" means this Financial Assistance Facility Agreement.

"Availability Period" means the period commencing on the date of entering into 
force of this Agreement and ending on (and including) [●] [March] 2012.

"Beneficiary Member State" means Greece.

"BofG Financial Institution Account" means the account of the Bank of Greece 
with such Financial Institution as is appointed for the purpose of this agreement.

"Business Day" means a day on which the TARGET2 payment system is open for 
business. 

"Certificate of Compliance" means the Beneficiary Member State's certificate of 
compliance in the form of Annex 5.

"Commission" means the European Commission.

"Commitment Fee" means the fee related to the Negative Carry resulting from 
EFSF’s liquidity buffer, as may be made available to EFSF according to guidelines 
the Board of Directors of EFSF may adopt and the Guarantors may approve. The 
payment of the annual allocation to this Facility of the Negative Carry shall be made 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3637785911047970892&postID=4544967850322525124


either following the receipt of an invoice or through the application of an annual 
Commitment Fee of [●] basis points that shall be applied over the Financial 
Assistance Amount that has been disbursed and is outstanding. The allocation of the 
Negative Carry to this Facility and the level of the Commitment Fee applicable to 
EFSF Financial Assistance Facility Agreements may be changed from time to time by 
the board of directors of EFSF and approved by the Guarantors.

"Confirmation Notice" means EFSF's written notice to the Beneficiary Member State 
substantially in the form of Annex 3 setting out the financial terms of the Funding 
Instruments issued from time to time by EFSF to finance or to re-finance the amounts 
outstanding to Greece under this Facility and which are used in calculating the EFSF 
Cost of Funds.

"Cost of Carry" means the difference between (i) the interest accrued under the 
relevant Funding Instrument or treasury operation (a) in the case of any Interim 
Financing or Definitive Financing which re-finances the EFSF Debt Securities, during 
the period from which EFSF incurs liability to pay interest under such Interim 
Financing or Definitive Financing until the date on which the EFSF Debt Securities 
mature, (b) in the case of any Interim Financing that may continue following the entry 
into a Definitive Financing, during the period from the date the Definitive Financing 
refinances the respective Interim Financing, for as long as EFSF continues to incur 
liability for interest under the relevant Funding Instrument or treasury operations 
under the Interim Financing, (c) in the case of any Definitive Financing that may be 
re-financed by another Definitive Financing or Interim Financing through a Pre-
Funding Operation, during the period from the date EFSF commences to incur 
liability for interest or treasury operations under the new Definitive Financing or 
Interim Financing until the new Definitive Financing or Interim Financing is 
disbursed to the Beneficiary Member State and (ii) any return actually received by 
EFSF, if EFSF at its sole discretion invested the amount pre-funded or the residual 
amount under an Interim Financing or the amount pre-funded or the residual amount 
under a refinancing of an earlier Definitive Financing. In relation to (b) above, if and 
when in the future a liquidity buffer is made available to EFSF for the interim period 
at the time of rollover of any Interim Financing or Definitive Financing, the cost of 
carry should be passed to such liquidity buffer and allocated according to the 
guidelines the Board of Directors of EFSF may adopt and the Guarantors may 
approve, for such liquidity buffer.

"Decision(s)" means [the decision of [the Eurogroup] dated [●] ] [and [the decision 
taken under Article 136 of TFEU dated [●]] on granting financial assistance to 
Greece.

"Deed(s) of Guarantee" means any deed(s) of guarantee entered into by, amongst 
others, the Guarantors and EFSF in accordance with the terms of the Framework 
Agreement.

"Definitive Financing" means any long term financing by way of issuing or entering 
into Funding Instruments, which finances definitively the Financial Assistance 
Amount and/or which re-finances an Interim Financing or another Definitive 
Financing.

"Disbursement Date" means, in relation to any Financial Assistance under this 
Agreement, the date of transfer of EFSF Debt Securities to the (securities) account of 
the Beneficiary Member State with the Bank of Greece or to such other account as 
agreed by the Parties. Each such Disbursement Date must be a date selected by EFSF 
which is (i) a Business Day, (ii) a day (other than a Saturday or Sunday) when banks 



are open for general business in Luxembourg and in the Beneficiary Member State's 
country and (iii) a day which falls during the Availability Period.

"Disincentive Payment" means 200 basis points per annum applied to the most 
recent Financial Assistance Amount to have been disbursed at the time when the 
Eurogroup or EWG communicates to the Beneficiary Member State, following the 
assessment by the Commission, in liaison with the ECB and the IMF, that there has 
been non-compliance by the Beneficiary Member State with the measures set out in 
the Memorandum of Understanding which results in or would (as may be determined 
in writing by EFSF) have resulted in the non-disbursement of a subsequent financial 
assistance or tranche thereof which was scheduled to be made under this Agreement 
or any subsequent financial assistance facility agreement between EFSF and the 
Beneficiary Member State.  The period of time in relation to which the Disincentive 
Payment is applied will run from the date of the last disbursement part of the 
Financial Assistance Amount to the date of the communication to the Beneficiary 
Member State by the Eurogroup or EWG of the decision regarding non-compliance 
which stops or would (as may be determined in writing by EFSF) have stopped a new 
disbursement of the financial assistance. The Disincentive Payment will be refunded 
in full, together with any accrued interest earned by the investment of such amount 
when disbursement(s) to the Beneficiary Member State recommence(s).

"ECB" means the European Central Bank.

"EFSF Cost of Funding" means, in relation to any Financial Assistance, the effective 
(after hedging) average cost of funding incurred by EFSF in funding such Financial 
Assistance as determined by EFSF. The EFSF Cost of Funding shall be calculated by 
EFSF by adding (i) the (after hedging) average cost of funding of the relevant 
Financial Assistance under the Funding Instruments issued to finance the relevant 
Financial Assistance, expressed as a rate per annum; for the avoidance of doubt, in the 
case of discount Funding Instruments (e.g. zero-coupon bonds), cost of funding shall 
be calculated with reference to the nominal value of the Funding Instrument, (ii) the 
annual Service Fee (with effect from the first anniversary of the Disbursement Date of 
the relevant Financial Assistance), (iii) the Commitment Fee and (iv) any Guarantee 
Commission Fee accrued during the relevant period. Such EFSF Cost of Funding 
shall be adjusted to eliminate the effect of rounding in the calculation of interest on 
Funding Instruments in the form of bonds or notes with a fixed denomination and to 
take into account any difference in the periods by reference to which interest is 
calculated under the Funding Instrument and under this Agreement and the proceeds 
of any temporary re-investment of interest receipts by EFSF when such interest 
periods differ. During the period of any Interim Financing(s) which finance a 
particular Financial Assistance, EFSF Cost of Funding shall be calculated by 
reference to the cost of funds incurred by EFSF under the Interim Financing(s) which 
finance the relevant Financial Assistance, adjusted as may be necessary to cover the 
fourteen (14) Business Days period between the Interest Payment Dates and the 
Principal Payment Dates under this Facility and interest and principal payment dates 
under the Funding Instruments .  During the period of any Definitive Financing which 
finances a particular Financial Assistance, EFSF Cost of Funding shall be calculated 
by reference to the cost of funds incurred by EFSF under the Definitive Financing 
which finance the relevant Financial Assistance and any potential residual cost 
(including any continuing interest to maturity) incurred by EFSF under the Interim 
Financing(s) EFSF entered into to finance the relevant Financial Assistance and any 
residual cost (including any continuing interest to maturity) incurred by EFSF under 
the Definitive Financing(s) EFSF entered into to refinance the any earlier Definitive 
Financing(s).



"EFSF Debt Securities" means Funding Instruments issued by EFSF in the form of: 
short term notes with maturity of no more than 6 (six) months, issued under the EFSF 
Debt Issuance Programme on or around the time of the corresponding Disbursement 
under this Agreement and which pay interest at a rate comparable to the market rate 
which would be payable by EFSF for instruments with the same maturity as such 
EFSF Debt Securities.

"EFSF Funding Guidelines" means the funding strategy and guidelines of EFSF 
from time to time adopted by the board of directors of EFSF and approved by the 
Guarantors.

"EFSF Investment Guidelines" means the investment strategy and guidelines of 
EFSF from time to time adopted by the board of directors of EFSF and approved by 
the Guarantors.

"Eligible GGBs" means marketable debt instruments issued or guaranteed by Greece, 
accepted as collateral by NCBs for Eurosystem monetary policy operations with 
eligible counterparties.

"ESM" means the European Stability Mechanism to be constituted by treaty entered 
into between the euro area Member States.

"EU" means the European Union.

"Euro" or "EUR" mean the single currency unit of any State member of the European 
Union that adopts or has adopted the Euro as its lawful currency in accordance with 
the legislation of the European Union in relation to the Economic and Monetary 
Union; Euro shall be the currency of account and payment under this Agreement.

"Euro Area Securities Component" means the component of the Voluntary Liability 
Management Transaction which consists of Greece providing EFSF Debt Securities as 
part of the consideration for its voluntary bond exchange of up to 
EUR 30,000,000,000 (in the case of an Acceptance Percentage of 100), in accordance 
with the PSI LM Facility Agreement.

"Event of Default" means an event defined in Clause 8(1).

"EWG" means the Eurogroup Working Group.

"Facility" means the financial assistance facility contemplated under this Financial 
Assistance Facility Agreement. 

"Financial Assistance Amount" means the aggregate principal amount of any 
Financial Assistance under Clause 2(1).

"Financial Institution" means the ECB or such other international organisation, 
central bank, commercial bank or financial institution as is approved by EFSF and 
with which EFSF, Greece or the Bank of Greece opens an account or accounts for the 
purpose of this Agreement.

"Financial Support Provider" means the Lenders under the Loan Facility 
Agreement and any other sovereign State or other creditor (other than the IMF or the 
European Union) granting a bilateral loan to the Beneficiary Member State in 
conjunction with this Financial Assistance Facility Agreement.

"First Interest Period" means, with regard to any Financial Assistance, the period 
commencing on (and including) its Disbursement Date and ending on (but excluding) 
the first Interest Payment Date (as specified in the relevant Confirmation Notice).

"Framework Agreement" means the framework agreement entered into between the 
euro-area Member States and EFSF, as may be amended from time to time, which sets 



out, inter alia, the terms and conditions upon which EFSF may provide Financial 
Assistance to euro-area Member States and finance such Financial Assistance by 
issuing or entering into Funding Instruments backed by Guarantees issued by the 
Guarantors.

"General Government Debt" means indebtedness comprising general government 
debt as determined in accordance with the European System of Accounts 1995 ("ESA 
95") as laid down by Council Regulation No (EC) 2223/96 of 25 June 1996 on the 
European system of national and regional accounts in the Community as amended 
from time to time. For the avoidance of doubt, the term General Government Debt 
shall be deemed to include any New Greek Bonds issued in connection with the 
Voluntary Liability Management Transaction.

"Guarantee Commission Fee" means ten (10) basis points per annum. The level of 
the Guarantee Commission Fee applicable to EFSF Financial Assistance Facilities 
may be changed from time to time by the board of directors of EFSF and approved by 
the Guarantors.

"IMF" means the International Monetary Fund.

"IMF Arrangement" means any agreement, programme, facility or other 
arrangement between the Beneficiary Member State and the IMF.

"Instalment" means a financial assistance provided under any of the Facilities which 
has been the subject of a Request for Funds and a related Acceptance Notice which 
shall be made available in one or more Tranches.

"Interest Payment Date" means, in relation to this Financial Assistance, each 
scheduled date for payment of interest or of fees due to EFSF, as specified in the 
Confirmation Notice related to such Financial Assistance. 

"Interest Period" means, in relation to any Financial Assistance under this 
Agreement, the First Interest Period and each consecutive twelve (12) month period 
thereafter as set out in the relevant Confirmation Notice, commencing on (and 
including) the Disbursement Date (or the date of the preceding Interest Payment Date 
for such Financial Assistance (in the case of later Interest Periods)) and ending on (but 
excluding) each Interest Payment Date. 

"Interest Rate" means the rate which will accrue on the Financial Assistance Amount 
during each Interest Period as determined by EFSF, which is equal to the sum of (a) 
EFSF Cost of Funding and (b) the Margin (if any) applicable to such Financial 
Assistance Amount.

"Interim Financing" means an interim financing entered into by EFSF to fund a 
Financial Assistance in accordance with Clause 3(5)(f)(i) by way of issuing or 
entering into Funding Instruments on an interim basis such as short term debt 
instruments, treasury lines, including any roll over, renewal or re-financing of such 
financings on an interim basis, which financings may be re-financed by one or more 
Definitive Financings.  For the avoidance of doubt, the term "Interim Financing" shall 
also include a re-financing of a Definitive Financing of the whole or part of a 
Financial Assistance by way of such financings on an interim basis pending a re-
financing of the whole or part of such Financial Assistance by way of Definitive 
Financings. 

"Issuance Costs" means any costs, fees or expenses incurred in relation to EFSF 
issuing or entering into Funding Instruments to finance a Financial Assistance and 
which are due and payable on or about the date of issue of such Funding Instruments 
or, as applicable, the date such Funding Instruments are entered into, and any 



adjustment corresponding to the difference in the net proceeds of Funding Instruments 
due to such Funding Instruments not being issued at par value.

"Loan" means a loan advance made under the Loan Facility Agreement. 

"Loss of Interest" means the difference (if it is a positive amount) between the 
Interest Rate on a Financial Assistance Amount and the interest EFSF would receive 
(as determined by EFSF) from the reinvestment of the amounts pre-paid or repaid 
early in each case for the period between the date of the early repayment and the date 
on which the relevant Financial Assistance was scheduled to be repaid.

"Margin" means zero. For the avoidance of doubt, no reimbursement or reduction in 
the Margin or the EFSF Cost of Funding shall apply resulting from payments of 
advance Margin.

"Market Disruption Event" means, at the time of a Pre-Funding Operation, any 
Interim Financing or Definitive Financing, the occurrence of events or circumstances 
affecting the national or international financial, political or economic conditions or 
international capital markets or currency exchange rates or exchange controls which 
in the reasonable view of EFSF (as approved by the unanimous agreement of the 
Guarantors) are likely to prejudice materially the ability of EFSF to achieve a 
successful issue, offering or distribution of Funding Instruments or dealings in such 
Funding Instruments in the secondary market.

"Negative Carry" means the negative Cost of Carry incurred by EFSF in relation to 
funding the relevant Financial Assistance.

"New Greek Bonds" means the sovereign bonds issued by Greece in connection with 
the Voluntary Liability Management Transaction.

"Offer" means the offer(s) made by Greece under the Voluntary Liability 
Management Transaction including (i) the offer made thereunder to investors in 
Greek domestic debt obligations; and (ii) the offer made thereunder to investors in 
other Greek debt obligations.

"Pre-Funding Operation" means a financing operation to take place prior to the 
maturity of Funding Instruments for the purpose of (re)financing an Interim Financing 
or a Definitive Financing with another Interim Financing or Definitive Financing, as 
the case may be, in which case the Pre-Funding Operation will start at least ten (10) 
Business Days prior to the maturity of the Funding Instruments to be rolled-over.

"Principal Payment Date" means with respect to the first scheduled payment of 
principal, the date in the year 2023, indicated in the Confirmation Notice, and with 
respect to the subsequent scheduled payments of principal, each annual anniversary of 
such date until the Term of this Agreement as set out in the relevant Confirmation 
Notice.

"Relevant Indebtedness" means all indebtedness which constitutes General 
Government Debt (including all indebtedness of the Beneficiary Member State) 
denominated or payable in any currency.

"Request for Funds" means the Beneficiary Member State's request for funds under a 
Facility in the form of Annex 1. 

"Service Fee" represents the source of general revenues and resources to cover 
operational costs of EFSF, comprising (i) the upfront service fee of 50 basis points 
calculated on the Financial Assistance Amount and (ii) the annual service fee of 0.5 
basis points per annum, which will accrue on the Financial Assistance Amount in 
each Interest Period with effect from the first anniversary of the Disbursement Date of 



such Financial Assistance (or such other fee level or date as may be agreed between 
the Parties following a decision by the EWG). The upfront service fee shall be paid by 
the Beneficiary Member State upon receipt of an invoice from EFSF or shall be 
deducted from the amount to be disbursed to the Beneficiary Member State under this 
or other Financial Assistance Facility Agreement, other than the PSI LM Facility 
Agreement. The inclusion of the annual service fee as a component of the EFSF Cost 
of Funding is without prejudice to any faculty of a Beneficiary Member State to treat 
this fee as an operating cost in its national accounts. The level of the Service Fee 
applicable to EFSF Financial Assistance Facilities may be changed from time to time 
by the board of directors of EFSF and approved by the Guarantors. For the avoidance 
of doubt, the Service Fee covers and replaces any advance Margin EFSF would 
otherwise be entitled to charge.

"Stepping-Out Guarantor" means a Guarantor whose request to suspend its 
obligation to issue Guarantees under the Framework Agreement has been accepted by 
the other Guarantors.

"Term" means the final maturity date of any Financial Assistance made under this 
Agreement, which may not be later than [●] 2032.

"Tranche" means a part or the whole of an Instalment, as the case may be, which may 
be financed until its final maturity by one or more Interim Financings and/or 
Definitive Financings,  based on the same Request for Funds and corresponding 
Acceptance Notice.

2.                                                      The Financial Assistance Facility  

(1)               EFSF makes available to the Beneficiary Member State the Bond Interest 
Facility, subject to the terms and conditions of the MoU, the Decision, and this 
Agreement which will permit EFSF to make available to the Beneficiary Member 
State Financial Assistance an aggregate Financial Assistance Amount of up to EUR 
[5,700,000,000] ("Aggregate Financial Assistance Amount"). 

(2)               The purpose of the Bond Interest Facility is to facilitate the making of 
payments in relation to accrued interest under those outstanding sovereign bonds 
issued by Greece, in the context of the Voluntary Liability Management Transaction, 
such payments to be made at the time and to the extent that such sovereign bonds are 
exchanged for New Greek Bonds.

(3)                

(a)                The Bond Interest Facility shall be available to be disbursed in one (1) or 
more Tranches in the period commencing on the date of this Agreement and ending 
on (and including) the last day of the Availability Period.

(b)               EFSF shall discharge its obligation to make the Financial Assistance 
available by delivery of EFSF Debt Securities which have an aggregate notional 
principal amount which (subject to adjustment for rounding) is  equal to the Financial 
Assistance Amount. Thereafter, and for all purposes of this Agreement, including 
calculation and payment of interest and any repayment, the amount outstanding shall 
be determined by reference to the Financial Assistance Amount and shall not be 
affected by any change in the market value of EFSF Debt Securities.

(c)                Any amounts not disbursed under the Bond Interest Facility on or prior to 
the last day of the Availability Period shall be immediately cancelled. 

(d)               The Term of the Bond Interest Facility shall not exceed twenty (20) years.
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(4)               EFSF shall not be under any obligation to provide any Financial 
Assistance at any time if the aggregate principal amount of such Financial Assistance 
when added to other financial assistance provided by EFSF to the Beneficiary 
Member State or to other beneficiary member states which are euro-area Member 
States and any other financial assistance which EFSF has committed to provide to the 
Beneficiary Member State or such other beneficiary member states would cause EFSF 
to exceed its capacity at such time to raise funds which are fully guaranteed by the 
Guarantees which are issued under the Framework Agreement.

(5)               The Beneficiary Member State shall apply all amounts and/or EFSF Debt 
Securities provided to it under this Financial Assistance Facility Agreement in 
conformity with its obligations under the MoU and this Agreement in order to make 
payments in relation to accrued interest under outstanding sovereign bonds, in the 
context of the Voluntary Liability Management Transaction.

(6)               Financial Assistance will be denominated solely in Euro, which shall be 
the currency of account and payment.

3.                                                      Drawdown, Disbursement and Conditions Precedent  

(1)               Subject to the terms and conditions of this Agreement and of the MoU, 
the Beneficiary Member State may, after consultation with EFSF, request the 
disbursement of Financial Assistance granted under this Financial Assistance Facility 
Agreement to be made by delivery to EFSF of a duly completed Request for Funds.  
A Request for Funds is irrevocable and shall be binding on the Beneficiary Member 
State unless EFSF has served on the Beneficiary Member State a notice indicating 
that it is not able to enter into or issue Funding Instruments which permit EFSF to 
raise finance on the terms indicated in the relevant Request for Funds, in which case 
the Beneficiary Member State shall cease to be bound by such Request for Funds in 
respect of Financial Assistance which would otherwise have been made available 
after the service of such notice on the Beneficiary Member State.

(2)               A Request for Funds is irrevocable and will not be regarded as having 
been duly completed unless it at least specifies:

(a)                the aggregate of the Financial Assistance Amounts to be made available 
under the relevant Request for Funds; and

(b)               the latest proposed Disbursement Date(s) by which all of the Financial 
Assistance requested in a Request for Funds shall have been disbursed.

(3)               Following a Request for Funds, EFSF's obligation to make the Financial 
Assistance available to the Beneficiary Member State shall be subject to: 

(a)                EFSF having received:

(i)                 a legal opinion satisfactory to it given by the Legal Advisor to the State 
at the Ministry of Finance of the Beneficiary Member State in the form set out in 
Annex 5 and such opinion remains correct and accurate as at the Disbursement Date.  
Such legal opinion shall be dated not later than the date of the Request for Funds. The 
Beneficiary Member State undertakes to inform EFSF immediately if, between the 
date of the legal opinion and the Disbursement Date, any event occurs that would 
render incorrect any statement made in the legal opinion;

(ii)               a certificate of compliance satisfactory to it given by the Legal Advisor to 
the State at the Ministry of Finance of the Beneficiary Member State in the form set 
out in Annex 5 and such certificate of compliance remains correct and accurate as at 
the Disbursement Date.  Such certificate of compliance shall be dated not later than 
the date of the Request for Funds. The Beneficiary Member State undertakes to 
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inform EFSF immediately if, between the date of the certificate of compliance and the 
Disbursement Date, any event occurs that would render incorrect any statement made 
in the certificate of compliance; and

(iii)             legal opinions from Cleary Gottlieb Steen &amp; Hamilton and/or their 
correspondent law firms regarding compliance by Greece with applicable terms and 
conditions in its bonds or loans.

(b)               EFSF having received from the Minister of Finance of the Beneficiary 
Member State an official document indicating the persons authorised to sign the 
Request for Funds (and thus validly commit the Beneficiary Member State) and 
containing the specimen signatures of these persons;

(c)                the signature of the PSI MoU and compliance by the Beneficiary 
Member State with the terms of the MoU;

(d)               EFSF having received from the Beneficiary Member State a notification 
of the launch of the Voluntary Liability Management Transaction reflecting (i) the 
aggregate principal amount of the outstanding debt obligations of Greece which are 
the subject of the offer and (ii) the individual series of debt obligations of Greece and 
the respective amounts which are subject of the offer;

(e)                EFSF having received a notification from the Beneficiary Member State 
on the Acceptance Percentage, reflecting (i) the aggregate principal amount of 
outstanding debt in respect of which acceptances are received and/or which are bound 
by the terms of the Voluntary Liability Management Transaction  and (ii) the 
acceptance and the respective amounts of each individual series of debt obligations of 
Greece which was subject of the Offer;

(f)                EFSF having received from the closing agent responsible for the 
calculation of the Acceptance Percentage, information on the acceptance and the 
respective amounts of each individual series of debt obligations of Greece which was 
subject of the Offer;

(g)               the Acceptance Percentage has reached the minimum threshold specified 
in the documentation of the Voluntary Liability Management Transaction or such 
higher percentage (if any) required by the MoU, the conditions precedent to the 
Voluntary Liability Management Transaction, other than the delivery of the Euro 
Area Securities Component under this Agreement pursuant to the Request for Funds, 
have been satisfied in full and the New Greek Bonds required to finance the other 
component of the consideration for the Offer to be delivered on the relevant 
Disbursement Date have been issued;

(h)               EWG and EFSF (in their discretion)  having approved the disbursement 
under this Agreement in connection with the Voluntary Liability Management 
Transaction after taking into account all relevant factors including review of the report 
regarding the level of acceptance under the Voluntary Liability Management 
Transaction (with precise details in relation to the ISINs, maturities and amounts of 
the bonds in relation to which there has been an acceptance) and fulfillment of prior 
actions under the MoU and EFSF being satisfied that the conditions to drawdown 
under this Agreement are satisfied; 

(i)                 EFSF having received, on or before the Disbursement Date the net 
proceeds of the Funding Instruments in an amount sufficient to finance the relevant 
Financial Assistance;

(j)                 no material adverse change having occurred since the date of this 
Agreement such as would, in the opinion of EFSF, after consultation with the 



Beneficiary Member State, be likely to prejudice materially the ability of the 
Beneficiary Member State to fulfill its payment obligations under this Agreement, i.e. 
to service the Financial Assistance and to repay it; and

(k)               no event or circumstance having occurred or which, upon entry into this 
Agreement or following a disbursement of this Financial Assistance Facility 
Agreement or the implementation of the Voluntary Liability Management 
Transaction, would occur which would entitle EFSF to declare an Event of Default 
under Clause 8 which event or circumstance has not been cured to the satisfaction of 
EFSF.

(4)               If the conditions in Clause 3(3) are satisfied (except for the condition referred to 
Paragraph (i) of Clause 3(3) that needs to be satisfied on the relevant Disbursement 
Date), EFSF, provided that the EWG accepts EFSF's proposal for the detailed terms 
of the Financial Assistance, shall send the Beneficiary Member State an Acceptance 
Notice setting out the provisional terms on which EFSF is willing to provide the 
relevant Financial Assistance to the Beneficiary Member State. Following the 
acknowledgement of an Acceptance Notice by the Beneficiary Member State, the 
Beneficiary Member State and EFSF shall irrevocably be bound by the terms of the 
Acceptance Notice, subject to however in all cases EFSF being able to obtain the 
funds requested from the international capital and/or banking markets and the non-
occurrence of a Market Disruption Event or an Event of Default. In the event that 
EFSF, subject to compliance with the then applicable EFSF Funding Guidelines, can 
only raise funds for the relevant Financial Assistance by issuing Funding Instruments 
denominated in a currency other than euros and by entering into related currency 
hedging arrangements EFSF shall inform the Beneficiary Member State that it needs 
to raise financing on such a basis.  Any additional costs incurred by EFSF in 
connection with currency hedging arrangements shall be borne by the Beneficiary 
Member State. 

(5)                

(a)                If no acknowledgement is received within one Business Day of delivery 
of the Acceptance Notice such notice is cancelled and shall be of no further effect and 
the Beneficiary Member State shall be required to submit a new Request of Funds for 
the relevant Financial Assistance. After serving the Acceptance Notice and receiving 
the Beneficiary Member State's acknowledgement of the terms set out therein, EFSF 
shall, at its discretion, launch the issue of EFSF Debt Securities to permit the funding 
of the relevant Financial Assistance to be provided in respect of the Request for 
Funds.

(b)               If EFSF, due to prevailing market conditions at the time of launching an 
issue of or seeking to enter into Funding Instruments to fund or to re-finance Financial 
Assistance (including in relation to the issue of Funding Instruments which re-finance 
the EFSF Debt Securities or Funding Instruments which finance or re-finance all or 
part of the relevant Financial Assistance) is not able to obtain funding, then EFSF 
shall not be under any obligation to make further disbursements of Financial 
Assistance in respect of such Instalment.

(c)                EFSF shall consult with the Beneficiary Member State no later than five 
(5) calendar weeks prior to the scheduled maturity of a portion of a Funding 
Instrument which is scheduled to be renewed or rolled-over with a view to 
determining whether EFSF can obtain funding to re-finance such portion of the 
Funding Instrument or whether a Market Disruption has occurred.



(d)               If EFSF certifies in writing to the Beneficiary Member State that a 
Market Disruption Event has occurred then EFSF shall not be under any obligation to 
make further disbursements of Financial Assistance to the Beneficiary Member State 
or to renew or roll-over the related Financial Assistance until such time as EFSF 
confirms in writing to the Beneficiary Member State that the events or circumstances 
which gave rise to such Market Disruption Event have ended. 

(e)                The Beneficiary Member State hereby expressly authorises EFSF to enter 
into Interim Financing(s) in the event that EFSF concludes that, due to prevailing 
market conditions at the time of launching an issue of or seeking to enter into Funding 
Instruments to fund Financial Assistance which is the subject of a Request for Funds 
or to re-finance such Funding Instruments at their maturity, it will only be possible for 
it to fund such Financial Assistance partly or entirely by way of one or more Interim 
Financing(s).  The financial terms applicable to Financial Assistance financed by such 
Interim Financings shall be set out in a Confirmation Notice to be sent to the 
Beneficiary Member State on the date each such Interim Financing is issued or 
entered into.  The Interim Financing shall, where possible, be re-financed by one or 
more Definitive Financings and on such date(s) the financial terms applicable to 
Funding Instruments issued under the relevant Definitive Financing shall be 
confirmed in a Confirmation Notice to be sent to the Beneficiary Member State.  The 
Beneficiary Member State shall bear all costs incurred by EFSF in relation to the 
Interim Financing(s) and any Definitive Financing (including in all cases any 
financing costs, margin, negative carry, losses, costs, hedging costs or other fees and 
expenses).

(6)                           After serving the Acceptance Notice and receiving the Beneficiary 
Member State's written acknowledgement of the terms set out therein, subject to 
Clause 3(5) (above), EFSF shall fix a definitive pricing for each Financial Assistance 
in the light of the terms upon which the Funding Instruments issued or entered into to 
finance or re-finance such Financial Assistance are priced and EFSF shall issue to the 
Beneficiary Member State a Confirmation Notice setting out the definitive terms of 
the Financial Assistance at the latest on the Disbursement Date and promptly, within 
1(one Business Day of the issue of any Funding Instruments which re-finance the 
Financial Assistance.  The Beneficiary Member State shall be deemed to have 
accepted in advance the terms of any Financial Assistance set out in the 
corresponding Confirmation Notice.  For the avoidance of doubt, EFSF is under no 
obligation to consider favourably any request by the Beneficiary Member State at any 
time to amend or reschedule the financial terms of any Financial Assistance.

(7)               On each Disbursement Date EFSF shall make the Financial Assistance 
available to the Beneficiary Member State in the form of EFSF Debt Securities, by 
delivering EFSF Debt Securities which have an aggregate notional principal amount 
which (after any adjustment for rounding) is equal to the relevant Financial Assistance 
Amount to (i) the BofG Financial Institution Account; or (ii) the securities account of 
the Beneficiary Member State maintained at the Financial Institution the details of 
which shall be advised in writing by Greece or the Bank of Greece to EFSF (with a 
copy addressed to the Beneficiary Member State) at least two (2) Business Days prior 
to the Disbursement Date.  The Issuance Costs shall be paid by EFSF out of the sums 
retained, where possible, for this purpose, or invoiced separately; any additional costs 
incurred may be recovered under Clause 5(5).  For all purposes of this Agreement, 
including calculation and payment of interest and any repayment, the amount 
outstanding shall be determined by reference to the Financial Assistance Amount and 
shall not be affected by any change in the market value of EFSF Debt Securities.



(8)               For the avoidance of doubt, the Financial Assistance Amount to be advanced to 
the Beneficiary Member State as set out in the Acceptance notice shall not be reduced 
pursuant to any deduction as contemplated in (i) the definition of Service Fee, (ii) 
Clause 3(7), in relation to Issuance Costs, or (iii) Clause 5(6) in relation to Negative 
Carry.

(9)               The disbursement of any Financial Assistance shall under no circumstances 
commit any of the Parties to proceed with the provision and acceptance of any further 
Financial Assistance whether under this Agreement or any other agreement between 
the Parties. 

(10)           The Beneficiary Member State's right to request Financial Assistance under this 
Agreement expires at the end of the Availability Period applicable to the relevant 
facility, following which any undisbursed amount under the Financial Assistance 
Facility Agreement shall be considered as immediately cancelled as set out in Clause 
2(3)(c).

4.                                                      Representations, Warranties and Undertakings  

(1)               Representations

The Beneficiary Member State represents and warrants to EFSF on the date of this 
Agreement and on each Disbursement Date that:

(a)                any Financial Assistance shall constitute an unsecured, direct, 
unconditional, unsubordinated and general obligation of the Beneficiary Member 
State and will rank at least pari passu with all other present and future unsecured and 
unsubordinated loans and obligations of the Beneficiary Member State arising from 
its present or future indebtedness;

(b)               the execution, delivery and performance of the Agreement and the MoU 
(and the transactions contemplated therein) do not and will not: (i) violate any 
applicable law, regulation or ruling of any competent authority or any agreement or 
treaty binding on it or any of its agencies;  (ii) constitute a default or termination event 
(howsoever described) under any of the matters listed in sub-paragraph (i); and (iii) 
result in the creation of security or give rise to an obligation to grant security or 
transfer assets (by way of collateral or economically similar arrangements) in favour 
of any other person;

(c)                no litigation, arbitration or administrative proceedings or investigations 
of, or before, any court, arbitral body or agency which may prejudice its execution or 
performance of this Agreement or the MoU (or the transactions contemplated therein) 
or which, if adversely determined, are reasonably likely to have a material adverse 
effect on its ability to perform its obligations under this Agreement or the transactions 
contemplated herein or in the MoU have (to the best of its knowledge and belief 
(having made due and careful enquiry)) been started or threatened against it; 

(d)               the legal opinion and the certificate of compliance of the Legal Advisor to 
the State at the Ministry of Finance of the Beneficiary Member State provided in 
accordance with Clause 3(3)(a) are accurate and correct; and

(e)                the law of Greece does not require EFSF to be authorised as a credit 
institution or to obtain any licence, consent, or regulatory or administrative 
authorisation as a condition to providing such Financial Assistance or to be able to 
enforce the Beneficiary Member State's obligations in relation to such Financial 
Assistance against the Beneficiary Member State, or if applicable, that an exemption 
to such requirement exists for EFSF under the law of Greece.
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Undertakings

The Beneficiary Member State undertakes, in relation to General Government Debt, 
until such time as all principal under this Agreement has been fully reimbursed and all 
interest and additional amounts, if any, due under this Agreement have been fully 
paid:

(a)                with the exception of those encumbrances enumerated in Sub-paragraphs 
(1) to (8) below: 

(i)                 not to secure by mortgage, pledge or any other encumbrance upon its 
own assets or revenues any present or future Relevant Indebtedness and any guarantee 
or indemnity given in respect thereof, unless the Financial Assistance shall, at the 
same time, share pari passu and pro rata in such security; and

(ii)               not to grant to any other creditor or holder of its sovereign debt any 
priority over EFSF.

The grant of the following encumbrances shall not constitute a breach of this Clause:

(1)               encumbrances upon any property incurred to secure the purchase price of such 
property and any renewal or extension of any such encumbrance which is limited to 
the original property covered thereby and which secures any renewal or extension of 
the original secured financing; and

(2)               encumbrances on commercial goods arising in the course of ordinary commercial 
transactions (and expiring at the latest within one year thereafter) to finance the 
import or export of such goods into or from the country of the Beneficiary Member 
State; and

(3)               encumbrances securing or providing for the payment of Relevant Indebtedness 
incurred exclusively in order to provide financing for a specific investment project, 
provided that the properties to which any such encumbrances apply are properties 
which are the subject of such project financing, or which are revenues or claims 
which arise from the project; and

(4)               any other encumbrances in existence on the date of the signing of this 
Agreement, provided that such encumbrances remain confined to the properties 
presently affected thereby and properties which become affected by such 
encumbrances under contracts in effect on the date of the signing of this Agreement 
(including for the avoidance of doubt the crystallisation of any floating charge which 
had been entered into at the date of this Agreement) and provided further that such 
encumbrances secure or provide for the payment of only those obligations so secured 
or provided for on the date hereof or any refinancing of such obligations; and

(5)               all other statutory encumbrances and privileges which operate solely by virtue of 
law and which cannot be reasonably avoided by the Beneficiary Member State; and

(6)               any encumbrance granted or consented to under a securitisation transaction 
which has been consented to in advance by EFSF provided that such transaction is 
consistent with the policy conditions of the MoU and is accounted for in national 
accounts in accordance with ESA 95 principles and Eurostat guidance on 
securitization operations conducted by Member States' governments; and

(7)               any encumbrance securing the Beneficiary Member State's obligations to any 
central securities depository, such as Euroclear or Clearstream, given in the normal 
course of the business; and



(8)               any encumbrance securing an indebtedness of less than EUR 3 million provided 
that the maximum aggregate of all indebtedness secured by such encumbrances shall 
not exceed EUR 50 million. 

As used in this Clause, "financing for a specific investment project" means any 
financing of the acquisition, construction or development of any properties in 
connection with a project if the providing entity for such financing expressly agrees to 
look to the properties financed and the revenues to be generated by the operation of, 
or loss or damage to, such properties as the principal source of repayment for the 
moneys advanced.

(b)               to utilise the Financial Assistance Amount of any Financial Assistance 
consistently with the Decision(s) as in force at the relevant time and in accordance 
with the MoU as the same has been modified or supplemented as at the date of the 
relevant Request of Funds applicable to such Financial Assistance; 

(c)                to utilise the EFSF Debt Securities received under the Bond Interest 
Facility only in accordance with this Agreement and the MoU and not to sell, transfer, 
grant security over or otherwise deal with these securities other than in accordance 
with this Agreement and the MoU;

(d)               to obtain and maintain in full force and effect all authorisations necessary 
for it to comply with its obligations under this Agreement;

(e)                to comply in all respects with applicable laws which might affect its 
ability to perform this Agreement; 

(f)                to pay any fees costs and expenses in particular breakage or termination 
costs, or costs of carry incurred in respect of any Funding Instrument or hedging 
contract which EFSF may have undertaken under this Agreement following an 
Acceptance Notice regardless of whether the disbursement of the relevant Financial 
Assistance takes place; 

(g)               the Beneficiary Member State shall not without the prior written consent 
of EFSF, directly or indirectly via the Bank of Greece, any affiliate or agent or any 
special purpose entity enter into or arrange any transactions or arrangements for the 
acquisition, purchase or exchange of New Greek Bonds whether at a price equal to, 
above or below par value, unless such transaction or arrangement for the acquisition, 
purchase or exchange of New Greek Bonds is for the purposes of a short term 
investment as contemplated under Clause 6(2)(a).  Where any transaction or proposed 
transaction would require the prior written consent of EFSF pursuant to this Clause, 
the Beneficiary Member State must notify EFSF of the details of the proposed 
transaction in order to request consent no fewer than ten (10) Business Days prior to 
the date upon which the Beneficiary Member State enters into, or proposes to enter 
into, any legally binding offer, agreement or arrangement in relation to such 
transaction; and

(h)               more generally, to indemnify and hold harmless EFSF on first demand 
from and against any costs, claims, losses, damages, liabilities and expenses 
(including legal fees, costs of investigation and any value added tax or equivalent 
thereof) incurred or suffered by EFSF and which result from (i) any information 
which is received from the Beneficiary Member State in connection with this 
Agreement, the MoU or the transactions contemplated therein being incorrect, 
inaccurate or misleading, and/or (ii) any action, claim, demand, proceeding, 
investigation, arbitration or judgment brought against EFSF (whether under securities 
laws, tender offer rules or otherwise) in connection with EFSF entering into and the 
performance of this Agreement or in connection with the transactions contemplated 



herein or in the MoU including the Voluntary Liability Management Transaction and 
any invitation memorandum or other document issued or entered into in connection 
therewith.

5.                                                      Interest, Costs and Expenses  

(1)               In respect of the Financial Assistance, interest shall accrue on the 
Financial Assistance Amount at a rate equal to the Interest Rate during each Interest 
Period.

(2)               On each Interest Payment Date the Beneficiary Member shall pay in 
cleared funds to the account designated by it in writing to EFSF and the Beneficiary 
Member State (or to such other person or account as the Parties may agree from time 
to time for the purpose of this Agreement) an amount equal to the interest due and 
payable on such Interest Payment Date.

(3)               Without prejudice to the terms of Clause 8, if the Beneficiary Member State fails 
to pay any sum payable under this Agreement on its due date, the Beneficiary 
Member State shall pay in addition default interest on such sum (or, as the case may 
be, the amount thereof for the time being due and unpaid) to EFSF from the due date 
to the date of actual payment in full, calculated by reference to successive interest 
periods (each of such length as EFSF may from time to time select, the first period 
beginning on the relevant due date and, wherever possible, the length of such period 
shall be that of one week) at a rate per annum on such overdue amount which is equal 
to the rate which is 200 basis points over the higher of (a) the EURIBOR rate 
applicable to the relevant period selected by EFSF and (b) the Interest Rate which 
would have been payable if the overdue amount had, during the period of non-
payment, constituted Financial Assistance. So long as the failure to pay continues, 
such rate shall be refixed in accordance with the provisions of this Clause 5(3) on the 
last day of each such interest period and unpaid interest under this Clause concerning 
previous interest periods shall be added to the amount of interest due at the end of 
each such interest period.  The default interest is immediately due and payable.

(4)               EFSF shall provide, where reasonably requested by the Beneficiary Member 
State, a detailed description of all costs borne by the Beneficiary Member State, in 
particular, fees and other expenses, including the proportion borne by the Beneficiary 
Member State.

(5)               The Negative Carry, Loss of Interest, Issuance Costs and all other 
commissions, fees and costs incurred by EFSF in respect of Pre-Funding Operations, 
Interim Financings or Definitive Financings shall be promptly paid by the Beneficiary 
Member State at the earlier within 5 Business Days following the receipt of invoices 
which EFSF will periodically provide (such periodicity being no longer than 
quarterly) such payment to be made to the account designated by EFSF for this 
purpose.

(6)               EFSF shall be entitled to, where possible, deduct the Negative Carry together 
with all other commissions, fees and costs related to such Pre-Funding Operations 
when calculating the amount to be made available in relation to a Financial Assistance 
Amount.

(7)               The Beneficiary Member State undertakes to pay to EFSF all additional interest 
and all costs and expenses, including legal fees, incurred and payable by EFSF as a 
result of a breach of any obligation under this Agreement by the Beneficiary Member 
State.

(8)               In the event that any hedging instrument in relation to a Funding Instrument 
which is financing any Financial Assistance is terminated early for any reason 
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(including early termination by EFSF in accordance with the hedging instrument 
documentation) then the Beneficiary Member State shall indemnify EFSF in respect 
of the cost of servicing the relevant Funding Instrument on a non-hedged basis and 
any costs incurred as a consequence of such early termination (to the extent such costs 
are not already included in the EFSF Cost of Funding).  

(9)               The Beneficiary Member State shall bear all costs, charges and expenses, 
including legal, professional, banking or exchange charges incurred in connection 
with the preparation, execution, implementation and termination of this Agreement or 
any related document, any amendment, supplement or waiver in respect of this 
Agreement or any related document including the costs and expenses payable by 
EFSF in relation to the preparation and issuance of Funding Instruments to finance the 
Financial Assistance provided hereunder.  These costs and expenses to be borne by 
the Beneficiary Member State include legal costs (such as costs incurred to obtain 
legal opinions and drafting documentation), rating agency costs, listing costs, travel 
costs (if applicable), commissions related to the Funding Instruments, fees of service 
providers and clearance systems, taxes, registration fees and publication costs.

(10)           If the circumstances set out in the definition of Disincentive Payment apply, such 
Disincentive Payment shall accrue and shall be paid by the Beneficiary Member State 
to EFSF on the last day of the calendar quarter in respect of which the Disincentive 
Fee is applicable. The Disincentive Payment will be refunded in full by EFSF, 
together with any accrued interest earned by the investment of such Disincentive 
Payment when disbursement(s) of financial assistance by EFSF to the Beneficiary 
Member State recommence(s).

6.                                                      Repayment, Early Repayment, Mandatory Repayment and Cancellation   

(1)                                                  

(a)                                                  The   Beneficiary Member State shall repay in equal payments of principal 
the principal amount of each Financial Assistance Amount then outstanding on each 
Principal Payment Date until its Term.

(b)               The Beneficiary Member State shall transfer the amount of principal due 
to EFSF by paying such amount to the account designated by EFSF in writing to the 
Beneficiary Member State.

(c)                Any amount repaid or transferred to the account referred to in Clauses 
6(1)(b) and 7(3) cannot be re-borrowed.

(2)               If financing granted to the Beneficiary Member State under the IMF 
Arrangement or under any of the facilities provided by the Financial Support 
Providers, the IMF or the European Union or the New Greek Bonds is repaid in 
advance in whole or in part on a voluntary or mandatory basis, a proportional amount 
of the Financial Assistance Amount of the Financial Assistance provided under this 
Agreement shall become immediately due and repayable in a proportionate amount 
established by reference to the proportion which the principal sum repaid in advance 
in respect of the IMF Arrangement, the relevant facility or the New Greek Bonds 
represents to the aggregate principal amount outstanding in respect of the IMF 
Arrangement, the relevant facility and/or the New Greek Bonds immediately prior to 
such repayment in advance.  The Beneficiary Member State shall reimburse all costs, 
expenses, fees, hedging costs and Loss of Interest incurred and/or payable by EFSF as 
a consequence of an early repayment in respect of any Financial Assistance under this 
Clause. For the avoidance of doubt, a purchase of New Greek Bonds by the 
Beneficiary Member State shall be subject to this Clause 6(2), unless either (a) the 
aggregate amount of such purchase at any point in time does not exceed EUR [1] 
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billion and the purchases by the Beneficiary Member State are done for short-term 
investments (being investments held for six months or less) and not for the purpose of 
holding the purchased New Greek Bonds to maturity or redeeming them or (b) EFSF 
has expressly consented to such transactions pursuant to Clause 4(2)(g).

(3)               The Beneficiary Member State shall reimburse all costs, expenses, fees, hedging 
costs and Loss of Interest incurred and/or payable by EFSF as a consequence of an 
early repayment in respect of any Financial Assistance under this Clause.

(4)               The Beneficiary Member State may cancel, on not less than ten (10) Business 
Days' prior written notice, the whole or any part (being a minimum amount of Euro 
one hundred million) of the undisbursed amount of the Aggregate Financial 
Assistance Amount under this Agreement, provided that no Request for Funds for that 
amount has been made.

(5)               EFSF may cancel the whole or any part of the undisbursed amount of the 
Aggregate Financial Assistance Amount to be made available under this Agreement if 
(i) the MoU is amended in a way that it reduces the amount of the Financial 
Assistance available for the Beneficiary Member State, or (ii) the Beneficiary 
Member State notifies its intention not to draw any more under this Agreement.

(6)               EFSF may also cancel the whole or any part of the undisbursed amount of the 
Aggregate Financial Assistance Amount if the IMF cancels the IMF Arrangement or 
any other Financial Support Provider cancels its support facility or the Beneficiary 
Member State cancels the issue of New Greek Bonds, in whole or in part. In this case 
the cancellation of this Facility shall be proportionate to (a) in the case of cancellation 
by the IMF, the proportion which the sum cancelled represents to the aggregate 
original amount of such IMF Arrangement as set out in Preamble (6) and (b) in the 
case of cancellation of any of the other facilities, the proportion which the cancelled 
amount represents to the aggregate of the initial amounts of this Financial Assistance 
Facility Agreement, the IMF Arrangement and each of the facilities provided by the 
Financial Support Providers, and (c) the intended volume for the issue of New Greek 
Bonds.

(7)               If EFSF certifies in writing to the Beneficiary that a Market Disruption Event has 
occurred and that it cannot re-finance the Funding Instruments which finance the 
Financial Assistance made available under this Facility at their maturity then, EFSF 
will, based on an assessment in coordination with the Troika members, the 
Commission and ECB of the liquidity position of the Beneficiary Member State, 
evaluate the Beneficiary Member State's capacity to repay the amount that is subject 
to the roll-over. If the result of the evaluation is that the Beneficiary Member State has 
sufficient cash resources available, then unless otherwise notified by EFSF, a 
corresponding amount of the Financial Assistance shall become due and payable at 
the date of maturity of such Funding Instruments. Such repayment shall constitute a 
scheduled repayment and not a voluntary or mandatory pre-payment.

7.                                                      Payments  

(1)               All payments to be made by the Beneficiary Member State shall be paid 
without set-off or counterclaim, free and clear of, and without deduction for and on 
account of, any taxes, commissions and any other charges for the entire term of this 
Agreement. 

(2)               The Beneficiary Member State declares that all payments and transfers under this 
Agreement, as well as the Agreement itself, are not subject to any tax or any other 
impost in the country of the Beneficiary Member State and shall not be so subject for 
the entire term of this Agreement.  If nevertheless the Beneficiary Member State or 
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the Bank of Greece is required by law to make any such deductions, the Beneficiary 
Member State shall pay the requisite additional amounts so that, after making any 
deduction as is required by law, EFSF receives in full the amounts specified by this 
Agreement.

(3)               All payments of interest or principal by the Beneficiary Member State shall be 
made via SWIFT message [●] in TARGET2 on the relevant due date before 11:00 
a.m. Frankfurt time to the TARGET2 participant SWIFT-BIC: [●], in favour of the 
account of EFSF designated by EFSF for this purpose.

(4)               The ECB shall advise the Beneficiary Member State and the Bank of Greece at 
least thirty (30) calendar days prior to each Interest Payment Date and Principal 
Payment Date of the amount of principal and interest due and payable on such date 
and of the details (Interest Rate, Interest Period) on which the interest calculation is 
based.

(5)               The Beneficiary Member State shall send to EFSF and to the ECB a copy of its 
payment instructions sent to the Bank of Greece at least two (2) Business Days prior 
to each Interest Payment Date. All other payments due by the Beneficiary Member 
State to EFSF under this Agreement including Issue Costs, Loss of Interest, Negative 
Carry or other fees, costs, expenses or commissions due to EFSF shall be paid via 
SWIFT message in TARGET 2 before 11:00 a.m. Frankfurt time on the relevant due 
date to the account of EFSF designated for the purpose of this Agreement. 

(6)               If the Beneficiary Member State shall pay an amount in relation to any Financial 
Assistance which is less than the total amount due and payable under this Agreement, 
the Beneficiary Member State hereby waives any rights it may have to make any 
appropriation of the amount so paid as to the amounts due.

The amount so paid in respect of such Financial Assistance shall be applied in or 
towards satisfaction of payments due in relation to such Financial Assistance in the 
following sequence:

(a)                first against any fees, expenses and indemnities;

(b)               second against any interest for late payments as determined under Clause 
5(3);

(c)                third against interest; and 

(d)               fourth against principal,

provided that these amounts are due or overdue for payment on that date.

Any calculation and determination by EFSF under this Agreement:

(a)                shall be made in a commercially reasonable manner; and

(b)               shall, absent manifest error, be binding on EFSF and the Beneficiary 
Member State.

8.                                                      Events of Default   

(1)               EFSF may, by written notice to the Beneficiary Member State, cancel the 
Facility and/or declare the aggregate principal amount of all Financial Assistance 
Amounts made and outstanding hereunder to be immediately due and payable, 
together with accrued interest, if:

(a)                the Beneficiary Member State or the Bank of Greece shall fail to pay any 
amount of principal or interest in relation to any Financial Assistance or any other 
amounts due under this Agreement on its due date, whether in whole or in part, in the 
manner and currency as agreed in this Agreement; or
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(b)               the Beneficiary Member State or the Bank of Greece shall default in the 
performance of any obligation under this Agreement (including the obligation set out 
in Clause 1(5) of this Agreement to apply any Financial Assistance in accordance 
with the terms of the MoU but excluding any other obligations under the MoU) other 
than the obligations referred to in Clause 8(1)(a) of this Agreement, and such default 
shall continue for a period of one month after written notice thereof shall have been 
given to the Beneficiary Member State by EFSF; or

(c)                EFSF sends the Beneficiary Member State a declaration of default in 
circumstances where the Beneficiary Member State’s or the Bank of Greece's 
obligations under this Agreement are declared by a court of competent jurisdiction not 
to be binding on or enforceable against the Beneficiary Member State or the Bank of 
Greece or are declared by a court of competent jurisdiction to be illegal; or

(d)               EFSF sends the Beneficiary Member State a declaration of default in 
circumstances where (i) it has been established that in relation to this Agreement or 
the MoU, the Beneficiary Member State or the Bank of Greece has engaged in any act 
of fraud or corruption or any other illegal activity, or any other actions detrimental to 
EFSF or (ii) any representation or warranty made by the Beneficiary Member State 
under this Agreement (including in relation to the legal opinion provided and/or the 
certificate of compliance provided under Clause 3(3)(a) of this Agreement) is 
inaccurate, untrue or misleading and which in the opinion of EFSF could have a 
negative impact on the capacity of the Beneficiary Member State to fulfill its 
obligations under this Agreement or the rights of EFSF under this Agreement; or

(e)                any previous agreement for the provision of a loan or any other financial 
assistance between the Beneficiary Member State, the Bank of Greece and EFSF or 
any EU institution or body, regardless of amount, is subject of a declaration of default 
or there is a default on any payment obligation of any kind towards EFSF or any EU 
institution or body by the Beneficiary Member State or the Bank of Greece and such 
payment default gives rise to a declaration of default; or

(f)                the Loan Facility Agreement or the PSI Financial Assistance Facility 
Agreement is the subject of a declaration of default; or

(g)               EFSF sends the Beneficiary Member State a declaration of default in 
circumstances where any payment default has occurred under any series of New 
Greek Bonds or any series of New Greek Bonds are the subject of a declaration of 
default; or 

(h)               Relevant Indebtedness of the Beneficiary Member State having an 
aggregate principal amount in excess of EUR 250 million is the subject of a 
declaration of default as defined in any instrument governing or evidencing such 
indebtedness and as a result of such a declaration of default there is an acceleration of 
such indebtedness or a de facto moratorium on payments; or 

(i)                 the Beneficiary Member State does not make timely repurchases from 
the IMF in relation to the IMF Arrangement of any outstanding purchases in 
accordance with the applicable repurchase obligation schedule or has overdue charges 
on outstanding purchases and the Managing Director of the IMF has notified the 
Executive Board of IMF that such repurchases or such payment of charges have 
become overdue; or 

(j)                 any loan agreement or agreement for the provision of financial assistance 
between the Beneficiary Member State and any institution or body of the European 
Union, the IMF or any other Financial Support Provider, regardless of amount, is 
subject of a declaration of default; or 



(k)               the Beneficiary Member State does not pay a substantial portion of its 
Relevant Indebtedness as it falls due or declares or imposes a moratorium on the 
payment of its Relevant Indebtedness or of Relevant Indebtedness assumed or 
guaranteed by it provided that, for the purpose of this Agreement, the Voluntary 
Liability Management Transaction shall not trigger a default under this Clause.

(2)               EFSF may, but is not obliged to, exercise its rights under this Clause and may 
also exercise them only in part without prejudice to the future exercise of such rights.

(3)               The Beneficiary Member State shall reimburse all costs, expenses, fees and Loss 
of Interest incurred and payable by EFSF as a consequence of an early repayment of 
any Financial Assistance under this Clause. In addition, the Beneficiary Member State 
shall pay default interest, as provided in Clause 5(3) above, which shall accrue as 
from the date when the outstanding principal amount in respect of such Financial 
Assistance has been declared immediately due and payable, until the date of actual 
payment in full.

9.                                                      Information Undertakings   

(1)               With effect from the first Request for Funds, the Beneficiary Member 
State shall supply to EFSF:

(a)                all documents dispatched by the Beneficiary Member State to holders of 
New Greek Bonds or to its creditors generally at the same time as they are dispatched 
and shall supply to EFSF as soon as reasonably practicable following receipt, all 
documents issued generally to creditors of any other entities which incur indebtedness 
which constitutes General Government Debt;

(b)               a regular quarterly report on the progress made in fulfillment of the terms 
of the MoU;

(c)                promptly, such further information regarding its fiscal and economic 
condition, as EFSF may reasonably request;

(d)               any information pertaining to any event which could reasonably be 
expected to cause an Event of Default to occur (and the steps, if any, being taken to 
remedy it); 

(e)                any information pertaining to any event which could constitute a non-
payment or other event of default under the New Greek Bonds or any proposal to 
amend, modify or waive any terms of such New Greek Bonds;

(f)                details of all payments due and payments made to holders of New Greek 
Bonds; 

(g)               a declaration that the Beneficiary Member State does no longer intend to 
accept any more Financial Assistance under this Agreement, as soon as that is the 
case; and

(h)               if the Beneficiary Member State proposes to, directly or indirectly via the 
Bank of Greece, any affiliate or agent or any special purpose entity enter into or 
arrange any transactions or arrangements for the acquisition, purchase or exchange of 
New Greek Bonds whether at a price equal to, above or below par value, provide to 
EFSF details of such proposed transaction including the proposed amount and date of 
such acquisition and whether the New Greek Bonds will be held as short term 
investments as contemplated under Clause 6(2)(a), cancelled, held to maturity or held 
as long term investments.
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(2)               The Beneficiary Member State undertakes to inform EFSF promptly if any event 
occurs that would render incorrect any statement made in the Beneficiary Member 
State's legal opinion referred to in Clause 3(3)(a) above. 

10.                                          Undertakings relating to inspections, fraud prevention and audits  

(1)               The Beneficiary Member State shall permit EFSF to have the right to 
send its (or their) own agents or duly authorised representatives to carry out any 
technical or financial controls or audits that it (or they) consider necessary in relation 
to the management of this Financial Assistance Facility Agreement and any Financial 
Assistance provided hereunder.

(2)               The Beneficiary Member State directly and/or the Bank of Greece shall supply 
relevant information and documents which may be requested for the purpose of such 
assessments, controls or audits, and take all suitable measures to facilitate the work of 
persons instructed to carry them out. The Beneficiary Member State and the Bank of 
Greece undertake to give to the persons referred to in Clause 10(1) access to sites and 
premises where the relevant information and documents are kept.

(3)               The Beneficiary Member State and the Bank of Greece shall ensure investigation 
and satisfactory treatment of any suspected and actual cases of fraud, corruption or 
any other illegal activity in relation to the management of this Agreement and any 
Financial Assistance provided hereunder. All such cases as well as measures related 
thereto taken by national competent authorities shall be reported to EFSF and the 
Commission without delay.

11.                                          Notices  

(1)               All notices in relation to this Agreement shall be validly given if in 
writing and sent to the addressees listed in Annex 6.  Each Party will update 
addressees and notify it to the other Party hereto upon the same being amended from 
time to time.

(2)               All notices shall be given by registered mail. In case of urgency, they can be 
given by fax, SWIFT message or by hand-delivered letter to the addressees above 
mentioned and confirmed by registered mail without undue delay.  Notices become 
effective with the actual receipt of the fax, the SWIFT message or the letter. 

(3)               All documents, information and materials to be furnished under this Agreement 
shall be in the English language.

(4)               Each Party to this Agreement will notify to the other Parties the list and 
specimen signatures of the persons authorised to act on its behalf under this 
Agreement, promptly upon its signature of this Agreement.  Likewise, each Party will 
update such list and notify the other Party hereto upon the same being amended from 
time to time.

12.                                          Miscellaneous  

(1)               If any one or more of the provisions contained in this Agreement should 
be or become fully or in part invalid, illegal or unenforceable in any respect under any 
applicable law, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions 
contained in this Agreement shall not in any way be affected or impaired thereby. 
Provisions which are fully or in part invalid, illegal or unenforceable shall be 
interpreted and thus implemented according to the spirit and purpose of this 
Agreement.

(2)               The Preamble and the Annexes to this Agreement do and shall hereafter form an 
integral part of this Agreement. 
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(3)               The Parties to this Agreement acknowledge and accept the existence and terms 
of the MoU as the same may be amended, supplemented or up-dated from time to 
time.   

(4)               A person which is not Party to this Agreement has no right under the Contracts 
(Rights of Third Parties) Act 1999 to enforce or benefit from any term of this 
Agreement. 

(5)               The Beneficiary Member State shall not have any right to assign or transfer any 
of its rights or obligations under this Agreement without the prior written consent of 
EFSF. 

(6)               EFSF shall have the right (without any requirement of Beneficiary Member 
State's consent) to freely assign and/or otherwise transfer its rights or claims against 
the Beneficiary Member State to all or any of the Guarantors in the circumstances 
described in Article 6(8) of the Framework Agreement subject to the terms of the 
Deed(s) of Guarantee.  The Parties agree that the rights and obligations of EFSF may 
be freely transferred to ESM and/or to any other entity owned directly or indirectly by 
the euro area Member States, provided that any assignment of such rights and 
obligations to ESM shall not change or effect the ranking of the obligations owed by 
the Beneficiary Member State under this Agreement or change the status of any claim 
under this Agreement. In addition, the Parties agree that the rights and obligations of 
EFSF under this Agreement may be freely transferred to an independent, bankruptcy-
remote, special purpose company.

13.                                          Governing law and jurisdiction  

(1)               This Agreement and any non-contractual obligations arising out of or in 
connection with it shall be governed by and shall be construed in accordance with 
English law.

(2)                                               The Parties undertake to submit any dispute which may arise relating to the   
legality, validity, interpretation or performance of this Agreement to the exclusive 
jurisdiction of the courts of the Grand Duchy of Luxemburg. 

(3)                                               Clause 13  (2) is for the benefit of EFSF only. As a result, nothing in Clause 13(2) 
prevents EFSF from taking proceedings relating to a dispute ("Proceedings") in the 
courts of the domicile of the Beneficiary Member State or of the governing law of this 
Agreement and the Beneficiary Member State hereby irrevocably submits to the 
jurisdiction of such courts. To the extent allowed by law, EFSF may take concurrent 
Proceedings in any number of such jurisdictions.

(4)               The Beneficiary Member State and the Bank of Greece hereby irrevocably and 
unconditionally waive all immunity to which each of them is or may become entitled, 
in respect of itself or its assets, from legal proceedings in relation to this Agreement, 
including, without limitation, immunity from suit, judgment or other order, from 
attachment, arrest or injunction prior to judgment, and from execution and 
enforcement against its assets to the extent not prohibited by mandatory law.

14.                                          Entry into force  

Following its signature by all Parties, this Agreement shall enter into force on the date 
on which EFSF has received (i) a duly signed certificate of compliance (Annex 5 to 
this Agreement), (ii) the official notification in the form of the Legal Opinion (Annex 
4 to this Agreement) by the Beneficiary Member State that all constitutional and legal 
requirements for the entry into force of this Agreement and the valid and irrevocable 
commitment of the Beneficiary Member State to all obligations under this Agreement 
have been fulfilled and (iii) the conditions precedent to the Voluntary Liability 
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Management Transaction under the PSI Liability Management Facility Agreement 
have been fulfilled and the New Greek Bonds have been issued.

15.                                          Execution of the Agreement  

This Agreement shall be executed by each Party in four originals in the English 
language, each of which shall constitute an original instrument.

16.                                          Annexes  

The Annexes to this Agreement shall constitute an integral part thereof:

1.                   Form of Request for Funds

2.                   Form of Acceptance Notice

3.                   Form of Confirmation Notice

4.                   Authorisation for Pre-Funding and Indemnity Agreement

5.                   Form of Legal Opinion

6.                   Form of Certificate of Compliance

7.                   List of Contacts
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Executed in Athens on                            and in Luxembourg on                         .

EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY

Represented by 

[name, title]                             

[name, title]

The Beneficiary Member State

HELLENIC REPUBLIC

                                 

[name, title]  

BANK OF GREECE

Represented by 

[name, title]           

Annex 1
Form of Request for Funds

[on letterhead of the Beneficiary Member State]

By fax followed by registered mail:

European Financial Stability Facility

43, avenue John F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

Attention: Chief Financial Officer

Tel: +352 260 962 26

Fax:+ 352 260 962 62

SWIFT address: EFSFLULL
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Copies to:

European Commission
[Insert address]
Fax: [•]

European Central Bank
[Insert address]
Fax: [•]

Bank of Greece
[Insert address]
Fax: [•]

Subject:            EUR [•] Financial Assistance Facility Agreement 
Request for Funds for EUR [●] in respect of the Bond Interest Facility

Dear Sirs,

We refer to the Financial Assistance Facility Agreement made between the European 
Financial Stability Facility ("EFSF"), The Hellenic Republic as Beneficiary Member 
State and the Bank of Greece signed on [•] (the "Agreement"). Terms defined in the 
Agreement shall have the same meaning herein. 

1.                  We hereby irrevocably request that a Financial Assistance under the 
Financial Assistance Facility Agreement be disbursed under and in accordance with 
the Agreement upon the following terms:

(a)                The Financial Assistance is to be made in relation to the Bond Interest 
Facility;

(b)               The Financial Assistance Amount is to be made available by way of 
delivery of EFSF Debt Securities; 

(c)                The aggregate of the Financial Assistance Amounts of the Financial 
Assistance to be made in respect of the Instalment to be at least EUR [___], which 
may be disbursed in Tranches within the Availability Period; in accordance with 
Clause 2(1) to (3) and

(d)               The latest of the Disbursement Date(s) of any Tranche to be provided 
under this Instalment shall be on or prior to : [_____].

2.                  We acknowledge and agree that the disbursement of any Financial 
Assistance provided shall be in accordance with and subject to:

(a)                The issue by EFSF of an Acceptance Notice, our acknowledgement of 
the terms set out therein and, in due course, the issue by EFSF of a Confirmation 
Notice;

(b)               EFSF being satisfied at all times that the corresponding funds are 
available to it from a counterparty in the international capital or loan markets on terms 
and conditions that are acceptable to it and which are consistent with the terms set out 
in this Request for Funds and in the Acceptance Notice and the non-occurrence of a 
Market Disruption Event;  

(c)                EFSF issuing or entering at its discretion into Funding Instruments to 
obtain the proceeds requested in this Request for Funds and to finance or re-finance 
the Financial Assistance by way of Pre-Funding Operations, Interim Financings 
and/or Definitive Financings.  We irrevocably undertake to pay any fees, costs or 



expenses in particular any breakage costs and costs of carry resulting from any 
Funding Instruments issued or entered into by EFSF as it deems appropriate 
(including in relation to Interim Financings and/or Pre-Funding Operations) 
regardless of whether the disbursement of the relevant Financial Assistance is in fact 
provided;  and

(d)               The conditions precedent to the Bond Interest Facility being satisfied. 

3.                  We confirm that:

(a)                The list of authorised signatories sent on behalf of the Beneficiary 
Member State by the Minister of Finance on [___] is and remains valid and 
applicable.

(b)               No event has occurred that would render incorrect any statement made in 
the legal opinion issued by the Legal Advisor to the State at the Ministry of Finance 
of the Beneficiary Member State dated [___].

(c)                No event has occurred that would render incorrect any statement made in 
the certificate of compliance issued by the Legal Advisor to the State at the Ministry 
of Finance of the Beneficiary Member State dated [___].

(d)               No Event of Default has occurred.

Yours faithfully,

HELLENIC REPUBLIC

Represented by: The Minister of Finance

Annex 2
Form of Acceptance Notice

EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY

By fax followed by registered mail:

[Insert Beneficiary Member State's contact details]

Copies to:

European Commission
[Insert address]
Fax: [•]

European Central Bank
[Insert address]
Fax: [•]

Bank of Greece
[Insert address]
Fax:  [•]

Subject:            EUR [●] Financial Assistance Facility Agreement
Acceptance Notice in relation to the Request for Funds of EUR [●] dated [●] in 
respect of the Bond Interest Facility

Dear Sirs, 
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We refer to: (i) the Financial Assistance Facility Agreement between the European 
Financial Stability Facility ("EFSF"), The Hellenic Republic as Beneficiary Member 
State and the Bank of Greece signed on [date] (the "Agreement"); and (ii) the 
Request for Funds notified to EFSF by the Beneficiary Member State on [date]; or 
(iii) the Pre-Funding Agreement.  Terms defined in the Agreement shall have the 
same meaning herein.

We hereby confirm the following provisional financial terms applicable to the 
Financial Assistance requested by Greece in the above Request for Funds:

(a)                the Financial Assistance is to be provided under the Bond Interest 
Facility;

(b)               the Financial Assistance is to be made available by way of delivery of 
EFSF Debt Securities, to be disbursed in accordance with Clause 2(1) to (3) of the 
Agreement, in an amount and [of a maturity to be defined in the Confirmation 
Notice];

(c)                the principal amounts of Financial Assistance to be provided under the 
this Facility is up to EUR [●];

(b)        The latest of the Disbursement Date(s) of the Financial Assistance to be made under 
this Instalment shall be on or prior to [date]:

EFSF intends to launch or enter into one or several Funding Instruments in order to 
fund the above mentioned Instalment of EUR [●] by way of Pre-Funding Operations, 
Interim Financings and/or Definitive Financings as the case may be.

By signing the acknowledgement of this Acceptance Notice, the Beneficiary Member 
State expressly acknowledges and agrees that EFSF may, at its discretion, enter into 
any Funding Instrument that it considers appropriate to effect Pre-Funding 
Operations, Interim Financings and/or Definitive Financings so long as the terms of 
the Pre-Funding Operations, Interim Financings and/or Definitive Financings remain 
within the maximum levels indicated in this Acceptance Notice. Within such limits, 
the authorisation to enter into Funding Instruments and the acceptance by the 
Beneficiary Member State of the Pre-Funding Operations, Interim Financings and/or 
Definitive Financings entered into to finance the Financial Assistance are irrevocable 
until the final maturity of the Funding Instrument which finances the Financial 
Assistance.

This Acceptance Notice is subject to EFSF being able to enter into or to issue Funding 
Instruments as indicated in this Acceptance Notice and the non-occurrence of a 
Market Disruption Event.  If EFSF cannot obtain these terms or is subject to a Market 
Disruption Event then EFSF shall not be under any obligation to deliver the funds by 
way of provision of Financial Assistance in relation to the Instalment and shall notify 
the Beneficiary Member State of such circumstances in writing and as from the date 
of receipt of such notice the Beneficiary Member State is no longer bound by the 
Request for Funds for the provision of any further Financial Assistance in respect of 
such Request for Funds.

The disbursement of the Financial Assistance is subject to the conditions precedent 
under the Agreement being satisfied.

Yours faithfully,

EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY



The terms of this Acceptance Notice are hereby acknowledged:

HELLENIC REPUBLIC 

Represented by: The Minister of Finance

Annex 3
Form of Confirmation Notice

EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY

By fax followed by registered mail:

Ministry of Finance
[Street address]
[City]
[Country]

Attn: Mr/Ms [•]

Copies to:

European Commission
[Insert address]
Fax: [•]

European Central Bank
[Insert address]
Fax: [•]

Bank of Greece
[Insert address]
Fax:  [•]

Subject:          EUR [●] Financial Assistance Facility Agreement
Disbursement of the Financial Assistance of EUR [•] under the Tranche no.[•], 
in respect of the Bond Interest Facility

Dear Sirs,

We refer to: (i) the Financial Assistance Facility Agreement between the European 
Financial Stability Facility ("EFSF"), The Hellenic Republic (hereinafter referred to 
as "Greece") as Beneficiary Member State and the Bank of Greece signed on [date] 
(the "Agreement"); and (ii) the Request for Funds notified to EFSF by Greece on 
[date].  Terms defined in the Agreement shall have the same meaning herein.

[1. We hereby confirm the financial terms applicable to this Tranche of the Financial 
Assistance requested by the Hellenic Republic in the Request for Funds:

(a)                The Financial Assistance Amount is EUR [___].

(b)        Principal Amount:

(c)        Final Maturity: DD.MM.YYYY

(d)       Interest Rate for the First Interest Period:
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(e)        Interest Rate for subsequent Interest Periods:

(f)        First Interest Payment Date:

(g)        Subsequent Interest Payment Date: DD.MM.YYYY[1]  

(h)        First Principal Payment Date:

(b)                

2

Subsequent Principal Payment Date: DD.MM.YYYY[2]  We confirm that the 
financial terms of these Funding Instruments shall be used in calculating the EFSF 
Cost of Funding under the Facility.

Please note that EFSF and/or the [European Central Bank] may deem it necessary to 
contact directly the Bank of Greece on the further modalities in relation to the 
disbursement transfer.

Yours faithfully,

EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY

Annex 4
Form of Legal Opinion

(to be issued on official letterhead of the Legal Advisor to the State at the Ministry of 
Finance)

[place, date]

To:       European Financial Stability Facility

            43, avenue John F. Kennedy

            L-1855 Luxembourg

            Attention: Chief Financial Officer

Re:      EUR [•] Financial Assistance Facility Agreement between European Financial 
Stability Facility, the Hellenic Republic (as Beneficiary Member State) and the 
Bank of Greece signed on [●] 2012 – the Bond Interest Facility Agreement 

Dear Sirs,
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In my capacity as Legal Advisor to the State at the Ministry of Finance, I refer to the 
above referenced Financial Assistance Facility Agreement and its Annexes which 
constitute an integral part thereof (hereinafter together referred to as the 
"Agreement") entered into between the European Financial Stability Facility 
(hereinafter referred to as "EFSF") the Hellenic Republic (hereinafter referred to as 
the "Beneficiary Member State") and the Bank of Greece on [•].  I also refer to the 
Memorandum of Understanding signed on [insert date] between the European 
Commission, the Hellenic Republic and the Bank of Greece (hereinafter referred to as 
the "MoU"). 

I warrant that I am fully competent to issue this legal opinion in connection with the 
Agreements on behalf of the Beneficiary Member State.

I have examined originals or copies of the execution versions of the Agreement and of 
the MoU.  I have also examined the relevant provisions of national and international 
law applicable to the Beneficiary Member State and the Bank of Greece, the powers 
of signatories and such other documents as we have deemed necessary or appropriate.  
Furthermore, I have made such other investigations and reviewed such matters of law 
as we have considered relevant to the opinion expressed herein.

I have assumed (i) the genuineness of all signatures (except the Beneficiary Member 
State and the Bank of Greece) and the conformity of all copies to originals, (ii) the 
capacity and power to enter into the Agreements of, and their valid authorisation and 
signing by, each Party other than the Beneficiary Member State and the Bank of 
Greece and (iii) the validity, binding effect and enforceability of the Agreement on 
each Party under the laws of England.

Terms used and not defined in this opinion shall have the meaning set out in the 
Agreement and in the MoU.

This opinion is limited to Hellenic law as it stands at the date of this opinion.

Subject to the foregoing, I am of the opinion that:

1.                  With respect to the laws, regulations and legally binding decisions 
currently in force in the Hellenic Republic, the Beneficiary Member State is by the 
execution of the Agreement by [name, title] validly and irrevocably committed to 
fulfill all of its obligations under it.  In particular, the provisions of the Agreement 
relating to the provision of Financial Assistance are fully valid.

2.                  The Beneficiary Member State’s execution, delivery and performance of 
the Agreement and the MoU (and the transactions contemplated therein): (i) have 
been duly authorised by all necessary consents, actions, approvals and authorisations; 
(ii) have not and will not violate any applicable law, regulation or ruling of any 
competent authority or any agreement or treaty binding on it or any of its agencies;  
(iii) do not constitute a default or termination event (howsoever described) under any 
of the matters listed in sub-paragraph (ii); and (iv) will not result in the creation of 
security or give rise to an obligation to grant security or transfer assets (by way of 
collateral or economically similar arrangements) in favour of any other person.

3.                  Nothing in this Agreement contravenes or limits the rights of the 
Beneficiary Member State to make punctual and effective payment of any sum due 
for the principal, interest or other charges under the Agreement.

4.                  The Agreement is in proper legal form under Hellenic laws for 
enforcement against the Beneficiary Member State and the Bank of Greece.  The 
enforcement of the Agreement would not be contrary to mandatory provisions of 
Hellenic law, to the ordre public of the Hellenic Republic, to international treaties or 



to generally accepted principles of international law binding on the Beneficiary 
Member State and the Bank of Greece.

5.                  It is not necessary in order to ensure the legality, validity or 
enforceability of the Agreement that it be filed, recorded, or enrolled with any court or 
authority in the Hellenic Republic.

6.                  No taxes, duties, fees or other charges imposed by the Hellenic Republic 
or any taxing authority thereof or therein are payable in connection with the execution 
and delivery of the Agreements and with any payment or transfer of principal, 
interest, commissions and other sums due under the Agreement.

7.                  No exchange control authorisations are required and no fees or other 
commission are to be paid on the transfer of any sum due under the Agreement.

8.                  The signature of the Agreement by [name], [the Governor of the Bank of 
Greece] legally and validly binds the Bank of Greece.

9.                  The choice of English law as governing law for the Agreement is a valid 
choice of law binding the Beneficiary Member State and the Bank of Greece in 
accordance with Hellenic law.

10.              The Beneficiary Member State has legally, effectively and irrevocably 
submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of the Grand Duchy of 
Luxembourg and the jurisdiction of the other courts referred to in Clause 13(3) in 
connection with the Agreement and any judgement of this court would be conclusive 
and enforceable in the Hellenic Republic.

11.              Neither the Beneficiary Member State nor the Bank of Greece nor any of 
their respective property is immune on the grounds of sovereignty or otherwise from 
jurisdiction, attachment – whether before or after judgement – or execution in respect 
of any action or proceeding relating to the Agreement.

12.              The execution of the Agreement has been made upon the provisions of 
[insert appropriate reference to Hellenic law].

13.              The Agreement has been validly ratified in accordance with the provisions 
of [insert appropriate reference to Hellenic law].

14.              In conclusion, the Agreement has been duly executed on behalf of the 
Beneficiary Member State and the Bank of Greece and all the obligations of the 
Beneficiary Member State and the Bank of Greece in relation to the Agreement are 
valid, binding and enforceable in accordance with their terms and nothing further is 
required to give effect to the same.

Legal Advisor to the State at the Ministry of Finance

Annex 5
Form of Certificate of Compliance

(to be issued on official letterhead of the Legal Advisor to the State at the Ministry of 
Finance)

[place, date]

To:       European Financial Stability Facility
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            43, avenue John F. Kennedy

            L-1855 Luxembourg

            Attention: Chief Financial Officer

Re:      EUR [•] Financial Assistance Facility Agreement between European Financial 
Stability Facility, the Hellenic Republic (as Beneficiary Member State) and the 
Bank of Greece signed on [●] 2012 – the Bond Interest Facility Agreement

Dear Sirs,

1.                  In my capacity as Legal Advisor to the State at the Ministry of Finance, I 
refer to the above referenced Financial Assistance Facility Agreement and its 
Annexes which constitute an integral part thereof (hereinafter together referred to as 
the "Agreement") entered into between the European Financial Stability Facility 
(hereinafter referred to as "EFSF") the Hellenic Republic (hereinafter referred to as 
the "Beneficiary Member State") and the Bank of Greece on [•].  I also refer to the 
Memorandum of Understanding signed on [insert date] between the European 
Commission, the Hellenic Republic and the Bank of Greece (hereinafter referred to as 
the "MoU"). 

2.                  I warrant that I am fully competent to issue this certificate of compliance 
in connection with the Agreement on behalf of the Beneficiary Member State.  

3.                  Terms defined in the Agreement have the same meaning when used in 
this certificate of compliance unless given a different meaning in this certificate.

4.                  I hereby confirm that, the list of documents annexed to the letter dated 
[●] provided to the legal counsel referred to in Clause 3(3)(a)(iii) of the Agreement 
for the purposes of providing the legal opinions referred to therein is a complete list of 
all financing documents binding on the Hellenic Republic which are relevant to the 
Voluntary Liability Management Transaction.

Signed: .................................................................
.. 

Legal Advisor to the State at the 
Ministry of Finance 



Annex 6
List of Contacts

For EFSF:

European Financial Stability Facility

43, avenue John F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

Attention: Chief Financial Officer

Tel: +352 260 962 26

Fax:+ 352 260 962 62

SWIFT address: EFSFLULL

With copies to:

European Commission

Directorate General Economic and Financial Affairs – 

Unit L-4 "Borrowing, lending, accounting and back office"

L-2920 Luxembourg 

Attention: Head of Unit

Tel.: (+352) 4301 36372

Fax: (+352) 4301 36599

SWIFT address: EUCOLULL

European Central Bank

Kaiserstrasse 29

D-60311 Frankfurt am Main

Attention: Head of Financial Operations Services Division
Tel.: + 49 69 1344 3470

Fax: + 49 69 1344 6171

SWIFT BIC: ECBFDEFFBAC 

For the Beneficiary Member State:

Ministry of Finance

General Accounting Office

37, E. Venizelos str.

101 65 Athens, Greece

Attention: 23rd Division

Fax: + 30 210 3338205
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With copies to: the Bank of Greece:

Bank of Greece

21, E. Venizelos str.

102 50 Athens, Greece

Attention: Government Financial Operations &amp; Accounts Department, 
Government Accounts Section

Fax: + 30 210 3221007

SWIFT BIC: BNGRGRAA

[1] Until the last Interest Payment Date of DD.MM.2037.

[2] Until the last Principal Payment Date of DD.MM.2037.

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV_ΕΛΛ



Σχέδιο:  09.02.2012

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

μεταξύ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ως Επωφελούμενου Κράτους Μέλους

και 

ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διευκόλυνση Τόκων Ομολόγων
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Η παρούσα Σύμβαση Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης συνάπτεται από και μεταξύ:

(Α)    του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΕΤΧΣ»), 
ανώνυμης εταιρείας που συστάθηκε στο Λουξεμβούργο με έδρα επί της Λεωφόρου 
John F. Kennedy αρ. 43, L-1855 Λουξεμβούργο (R.C.S. Λουξεμβούργο Β153.414), 
που εκπροσωπείται από τον κ. Klaus Regling, Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) και τον 
κ. Christophe Frankel, Aναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, («ΕΤΧΣ»),

(Β)    της Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής αναφερόμενη ως «Ελλάδα», που 
εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, 

ως του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους (το «Επωφελούμενο Κράτος Μέλος»), 
και

(Γ)     Της Τράπεζας της Ελλάδος, που εκπροσωπείται από το Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδας, (η «Τράπεζα της Ελλάδας»).

Από κοινού αναφερόμενα ως τα «Μέρη» και καθένα από αυτά το «Μέρος».

ΠΡΟΟΙΜΙΟ:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

1)      Το ΕΤΧΣ συστάθηκε στις 7 Ιουνίου 2012 με σκοπό την εξασφάλιση 
σταθερότητας στα κράτη μέλητης ευρωζώνης. Σύμφωνα με δήλωση στις 21 Ιουλίου 
2011 από τους επικεφαλής των Κρατών ή Κυβερνήσεων της ευρωζώνης και των 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΕΤΧΣ μπορεί να παρέχει χρηματοδοτική 
Ενίσχυση με τη μορφή συμβάσεων Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης  («Συμβάσεις 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης», και καθεμιά η «Σύμβαση Χρηματοδοτικής 
Ενίσχυσης»), να παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση με τη μορφή εκταμίευσης δανείων 
σύμφωνα με ένα πρόγραμμα, προληπτικές διευκολύνσεις, διευκολύνσεις για τη 
χρηματοδότηση της ανακεφαλαιοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων κράτους μέλους της 
ευρωζώνης (μέσω δανείων στις κυβερνήσεις αυτών των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένων χωρών εκτός προγράμματος), διευκολύνσεις για την αγορά 
ομολόγων σε δευτερεύουσες αγορές επί τη βάσει ανάλυσης της ΕΚΤ, που 
αναγνωρίζει την ύπαρξη εξαιρετικών συνθηκών και κινδύνων της  
χρηματοπιστωτικής αγοράς που απειλούν την οικονομική σταθερότητα ή 
διευκολύνσεις για την αγορά ομολόγων στην πρωτογενή αγορά (κάθε τέτοια χρήση 
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, που έχει γίνει υποκείμενο Αίτησης 
Χρηματοδότησης και σχετικής Γνωστοποίησης Επιβεβαίωσης (όπως ορίζονται 
κατωτέρω) αποτελεί μια «Χρηματοδοτική Ενίσχυση»). 

2)      Το ΕΤΧΣ θα χρηματοδοτεί την υλοποίηση αυτής της Χρηματοδοτικής 
Ενίσχυσης με την έκδοση ή συνομολόγηση ομολόγων, γραμματίων, αξιογράφων, 
χρεογράφων ή άλλων μηχανισμών χρηματοδότησης («Μέσα Χρηματοδότησης») τα 
οποία υποστηρίζονται από ανέκκλητες και ανεπιφύλακτες εγγυήσεις (καθεμία η 
«Εγγύηση») των κρατών μελών της ευρωζώνης, που θα ενεργούν ως εγγυητές  
αναφορικά με αυτά Μέσα Χρηματοδότησης, όπως ορίζεται στους όρους της 
παρούσας. Οι Εγγυητές (οι «Εγγυητές»)  των Μέσων Χρηματοδότησης  που 
εκδόθηκαν ή συνομολογήθηκαν από το ΕΤΧΣ θα αποτελούνται από κάθε κράτος 
μέλος της ευρωζώνης (εξαιρουμένου οποιουδήποτε κράτους μέλους της ευρωζώνης 
που είναι ή καταστεί Απερχόμενος Εγγυητής (όπως ορίζεται κατωτέρω) πριν από την 
έκδοση αυτών των Μέσων Χρηματοδότησης).  Τα Μέσα Χρηματοδότησης θα 



εκδίδονται ή συνομολογούνται είτε αυτοτελώς είτε επί τη βάσει προγράμματος  
έκδοσης χρέους (το «Πρόγραμμα Έκδοσης Χρέους του ΕΤΧΣ») σύμφωνα με τους 
Κανόνες Χρηματοδότησης του ΕΤΧΣ (όπως ορίζονται κατωτέρω).

3)      Στις 8 Μαΐου 2012, το Βασίλειο του Βελγίου, η Ιρλανδία, το Βασίλειο της 
Ισπανίας, η Γαλλική Δημοκρατία, η Ιταλική Δημοκρατία, η Κυπριακή Δημοκρατία, 
το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, η Δημοκρατία της Μάλτας, το Βασίλειο 
των Κάτω Χωρών, η Δημοκρατία της Αυστρίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η 
Δημοκρατία της Σλοβενίας, η Σλοβακική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Φιλανδίας 
και το KfW (ενεργώντας προς το δημόσιο συμφέρον, σύμφωνα με τις οδηγίες και με 
το όφελος της εγγύησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας) (ως 
Δανειστές) συνομολόγησαν μια σύμβαση δανειακής διευκόλυνσης ύψους 
80.000.000.000 ευρώ (η «Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης» με την Ελλάδα και 
την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία παρέχει Ενίσχυση σταθερότητας στην Ελλάδα σε 
διακυβερνητικό πλαίσιο μέσω συγκεντρωτικών διμερών δανείων.

4)      Στις [•] η Ελλάδα ζήτησε πρόσθετη Χρηματοδοτική Ενίσχυση από τα κράτη 
μέλη της ευρωζώνης. Στις [•], το Eurogroup [και οι Υπουργοί Οικονομικών] 
ομόφωνα αποφάσισαν να χορηγήσουν χρηματοδοτική Ενίσχυση σε απάντηση του 
αιτήματος των Ελληνικών αρχών και επικύρωσαν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. 
Σύμφωνα με τη Δήλωση των Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων της ευρωζώνης και 
των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Ιουλίου και 26ης/27ης Οκτωβρίου 
2011, το ΕΤΧΣ θα χρησιμοποιηθεί ως φορέα χρηματοδότησης για μελλοντικές 
εκταμιεύσεις από την Ελλάδα υπό την Χρηματοδοτική Ενίσχυση των κρατών μελών 
της ευρωζώνης.

5)      Στις [•] 2012 ένα Μνημόνιο Συνεννόησης (το «Μνημόνιο PSI»)  υπεγράφη 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελλάδας και της Τράπεζας της Ελλάδας 
αναφορικά με (i) μια εθελοντική συναλλαγή διαχείρισης υποχρεώσεων μέσω της 
εθελούσιας ανταλλαγής ομολόγων που θα συναφθεί μεταξύ της Ελλάδας και 
ορισμένων επενδυτών του ιδιωτικού τομέα όπως περιγράφεται [στη δήλωση της 
Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου 2011] (η «Εθελοντική 
Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων»), (ii) μια προσφορά επαναγοράς (η 
«Προσφορά Επαναγοράς») κατά την οποία ηΕλλάδα, ενεργούσα μέσω της ΕΚΤ, ως 
αντιπροσώπου της , προτείνει να επαναγοράσει από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες 
του Ευρωσυστήματος (οι «ΕΘΚΤ») ορισμένα Επιλέξιμα ΟΕΔ τα οποία κατέχουν οι 
ΕΘΚΤ ως εξασφάλιση για πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος με 
επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους , (iii) την πληρωμή δεδουλευμένων τόκων επί των 
ομολόγων τα οποία θα ανταλλαγούν σύμφωνα με την Εθελοντική Συναλλαγή 
Διαχείρισης Υποχρεώσεων, η οποία θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει ή συνολικά από το 
ΕΤΧΣ (η «Συναλλαγή Τόκων Ομολόγων»), και (iv) παροχή στήριξης σε 
προγράμματα ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών στην Ελλάδα (η «Συναλλαγή 
Ανακεφαλαιοποίησης Τραπεζών»). Το Μνημόνιο PSI είναι διακριτό και 
συμπληρωματικό προς το αρχικό Μνημόνιο Συνεννόησης που υπεγράφη στις 3 
Μαΐου 2012, όπως έχει πρόσφατα τροποποιηθεί από το  συμπληρωματικό Μνημόνιο 
Συνεννόησης (Πέμπτο Προσάρτημα) της 6ης Δεκεμβρίου 2011, μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελλάδας και της Τράπεζας της Ελλάδος (το «Μνημόνιο 
Συνεννόησης 2011»), το οποίο μαζί με το Μνημόνιο PSI και κάθε άλλο 
συμπληρωματικό ή μεταγενέστερο μνημόνιο συνεννόησης ή προσάρτημα σε 
οποιοδήποτε από αυτά, θα αποκαλείται το «Μνημόνιο»). 

6)      Κατόπιν αιτήματος της Ελλάδας για Χρηματοδοτική Ενίσχυση  και σύμφωνα 
με το Μνημόνιο PSI, το ΕΤΧΣ κατήρτισε ή θα καταρτίσει Συμβάσεις 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης με την Ελλάδα και την Τράπεζα της Ελλάδος, 



προκειμένου να παράσχει τις ακόλουθες Χρηματοδοτικές Διευκολύνσεις: (i) στις [.] 
2012, σύμβαση Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης ύψους μέχρι ΕΥΡΩ [30.000.000.000], 
προκειμένου να επιτρέψει στην Ελλάδα να χρηματοδοτήσει, εν μέρει, την Εθελοντική 
Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων (η «Σύμβαση Διευκόλυνσης της 
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ»), (ii) στις [.] 2012, σύμβαση Χρηματοδοτικής 
Ενίσχυσης ύψους μέχρι ΕΥΡΩ 35.000.000.000, προκειμένου να επιτρέψει στην 
Ελλάδα να χρηματοδοτήσει τηνΠροσφορά Επαναγοράς (η «Συμφωνία Πιστωτικής 
Αναβάθμισης ΕΚΤ»), (iii) στις [.] 2012, σύμβαση Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης 
ύψους ΕΥΡΩ [5.700.000.000] με σκοπό τη διενέργεια πληρωμών σχετικά με 
δεδουλευμένους τόκους που απορρέουν από ορισμένα ανεξόφλητα κρατικά ομόλογα 
της Ελλάδος στο πλαίσιο της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων, οι 
οποίες πληρωμές θα γίνουν κατά το χρόνο και στο μέτρο που τα εν λόγω κρατικά 
ομόλογα ανταλλαγούν με Νέα Ελληνικά Ομόλογα (η «Συμφωνία Τόκου 
Ομολόγων»), και (iv) στις [.] 2012, σύμβαση Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης ύψους 
ΕΥΡΩ [23.000.000.000] με σκοπό τη χρηματοδότηση την ανακεφαλαιοποίηση 
ορισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (η «Συμφωνία 
Ανακεφαλαιοποίησης Τραπεζών»).

7)      Η παρούσα Σύμβαση Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης καταρτίζεται αποκλειστικά 
για τους σκοπούς υλοποίησης της Συμφωνίας Τόκων Ομολόγων (η «Σύμβαση 
Διευκόλυνσης Τόκων Ομολόγων»). Η χρηματοδότηση σχετικά με την Συμφωνία 
Τόκων Ομολόγων θα παρασχεθεί με τη μορφή Χρεωστικών Τίτλων ΕΤΧΣ. 

8)      Η διαθεσιμότητα αυτής της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης εξαρτάται 
από τη συμμόρφωση της Ελλάδας με τα μέτρα που εκτίθενται στο Μνημόνιο και την 
κατανομή των εσόδων αυτής της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης σύμφωνα με 
τους όρους του Μνημονίου.

9)      Οι εκταμιέυσεις σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση Χρηματοδοτικής 
Ενίσχυσης μπορεί να ανακοινωθεί με την επιφύλαξη της υπογραφής του Μνημονίου 
PSI και την έναρξη ισχύος της παρούσας, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις 
της παρούσας.

10)    Κατάλληλα μέτρα που σχετίζονται με την αποτροπή και την καταπολέμηση της 
απάτης, της διαφθοράς και άλλων παρατυπιών που επηρεάζουν την Χρηματοδοτική 
Ενίσχυση θα παρέχονται από τις αρχές του Επωφελούμενου Κράτους-Μέλους.

Ως εκ τούτου, τα Μέρη συμφώνησαν ως εξής:

1.                                                      ΟΡΙΣΜΟΙ  

Στην παρούσα Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων) οι ακόλουθοι όροι 
έχουν το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Γνωστοποίηση Αποδοχής» σημαίνει την έγγραφη Γνωστοποίηση του ΕΤΧΣ προς 
το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 2 
που αναφέρει το ποσό και τους λεπτομερείς προσωρινούς οικονομικούς όρους της 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης υπό κάθε σχετική Χρηματοδοτική Ενίσχυση που 
προτίθεται να παρέχει το ΕΤΧΣ στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος σύμφωνα με την 
παρούσα.  

«Ποσοστό Αποδοχής» σημαίνει το ποσοστό αποδοχών της προσφοράς ανταλλαγής 
χρέους που γίνεται από την Ελλάδα βάσει της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης 
Υποχρεώσεων υπολογιζόμενης με αναφορά στο (i) συνολικό ποσό του ανεξόφλητου 
χρέους (συμπεριλαμβανομένων δανείων και / ή ομολογιών) αναφορικά με το οποίο οι 
ιδιώτες πιστωτές είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στην Εθελοντική Συναλλαγή 
Διαχείρισης Υποχρεώσεων και (ii) το συνολικό ποσό των ανεξόφλητων 
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υποχρεώσεων χρέους της, για το οποίο έχει εγγυηθεί η, Ελλάδα, που αποτελούν το 
αντικείμενο της Προσφοράς. 

«Συνολικό Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης» έχει το νόημα που του αποδίδεται 
στο Όρο 2(1).

«Σύμβαση» σημαίνει την παρούσα Σύμβαση Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης.

«Περίοδος Διαθεσιμότητας» σημαίνει την περίοδο που ξεκινά την ημέρα της 
έναρξης ισχύος της παρούσας Σύμβασης και λήγει την (συμπεριλαμβανομένης) [•] 
[Μαρτίου] 2012.

«Επωφελούμενο Κράτος Μέλος» σημαίνει Ελλάδα.

«Λογαριασμός ΤΤΕ Πιστωτικού Ιδρύματος» έχει την έννοια του λογαριασμού της 
Τράπεζας της Ελλάδος με το εκάστοτε Πιστωτικό Ίδρυμα που ορίζεται για τους 
σκοπούς της παρούσας σύμβασης.

«Εργάσιμη Ημέρα» σημαίνει την ημέρα στην οποία το σύστημα πληρωμών 
TARGET2 είναι ανοιχτό για συναλλαγές.

«Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης» σημαίνει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του 
Επωφελούμενου Κράτους Μέλους σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 5.

«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Προμήθεια Δέσμευσης» σημαίνει την προμήθεια που σχετίζεται με την Αρνητική 
Διακράτηση που  προκύπτει από το απόθεμα ρευστότητας του ΕΤΧΣ, που διατίθενται 
στο ΕΤΧΣ σύμφωνα με οδηγίες που μπορεί να υιοθετήσει το Διοικητικό Συμβούλιο 
και να εγκρίνουν οι Εγγυητές. Η πληρωμή της ετήσιας κατανομής στην παρούσα 
Διευκόλυνση της Αρνητικής Διευκόλυνσης θα πρέπει να γίνει είτε κατόπιν 
παραλαβής τιμολογίου ή μέσω ενός εφαρμογής μιας ετήσιας Προμήθεια Δέσμευσης 
ύψους [•] μονάδες βάσης  η οποία θα εφαρμοστεί επί του Ποσού Χρηματοδοτικής 
Ενίσχυσης, το οποίο έχει εκταμιευθεί και δεν έχει αποπληρωθεί. Η κατανομή της 
Αρνητικής Διακράτησης στην παρούσα Διευκόλυνση και το ύψος της Προμήθειας 
Δέσμευσης που εφαρμόζεται στις Συμβάσεις Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης ΕΤΧΣ 
μπορεί να μεταβάλλεται κατά καιρούς από το διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΧΣ και 
εγκρίνεται από τους Εγγυητές.

«Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης» σημαίνει την έγγραφη Γνωστοποίηση του ΕΤΧΣ 
προς το  Επωφελούμενο Κράτος Μέλος σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παρατήματος 
3, που θέτει τους οικονομικούς όρους των Μέσων Χρηματοδότησης που εκδίδονται 
κατά καιρούς από το ΕΤΧΣ για την χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση των 
ποσών που οφείλονται στην Ελλάδα σύμφωνα με την παρούσα Διευκόλυνση και τα 
οποία χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό του κόστους των κεφαλαίων του ΕΤΧΣ.

«Κόστος Διακράτησης» σημαίνει τη διαφορά μεταξύ (i)  των δεδουλευμένων τόκων 
από το σχετικό Μέσο Χρηματοδότησης ή από πράξεις διαχείρισης διαθεσίμων (α) σε 
περίπτωση τυχόν Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης, ή Οριστικής Χρηματοδότησης η 
οποία αναχρηματοδοτεί τους Χρωστικούς Τίτλους ΕΤΧΣ, κατά τη διάρκεια της 
περιόδου από την  οποία το ΕΤΧΣ έχει υποχρέωση πληρωμής τόκων σύμφωνα με την 
Ενδιάμεση Χρηματοδότηση ή την Οριστική Χρηματοδότηση μέχρι την ημέρα λήξης 
των χρεωστικών τίτλων του ΕΤΧΣ, (β) σε περίπτωση Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης 
που μπορεί να συνεχιστεί μετά την σύναψη Οριστικής Χρηματοδότησης, κατά τη 
διάρκεια της περιόδου της περιόδου από την ημέρα που η Οριστική Χρηματοδότηση 
αναχρηματοδοτεί την αντίστοιχη Ενδιάμεση Χρηματοδότηση και για όσο διάστημα 
το ΕΤΧΣ εξακολουθεί να έχει υποχρέωση καταβολής τόκου σύμφωνα με αντίστοιχο 
Μέσο Χρηματοδότησης ή πράξη διαχείρισης διαθεσίμων σύμφωνα με την Ενδιάμεση 
Χρηματοδότηση, (γ) σε περίπτωση Οριστικής Χρηματοδότησης που μπορεί να 



αναχρηματοδοτηθεί από άλλη Οριστική Χρηματοδότηση Ή Ενδιάμεση 
Χρηματοδότηση μέσω λειτουργίας προχρηματοδότησης κατά την περίοδο από την 
ημέρα που το ΕΤΧΣ αρχίζει να ευθύνεται για τόκους ή πράξεις διαχείρισης σύμφωνα 
με τη νέα Οριστική Χρηματοδότηση  ή την Ενδιάμεση Χρηματοδότηση μέχρι την 
καταβολή της νέας Οριστικής Χρηματοδότησης ή της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης 
στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος και (ii) την απόδοση που θα έχει πραγματικά 
λάβει το ΕΤΧΣ, εάν το ΕΤΧΣ κατά τη διακριτική του ευχέρεια είχε επενδύσει το 
ποσό που είχε προχρηματοδοτηθεί ή το εναπομείναν ποσό αναχρηματοδότησης 
σύμφωνα με Ενδιάμεση Χρηματοδότηση ή το ποσό που είχε προχρηματοδοτηθεί  ή 
το εναπομείναν ποσό από αναχρηματοδότηση προηγούμενης Οριστικής 
Χρηματοδότησης. Αναφορικά με την υποπερίπτωση (β) ανωτέρω, εάν και όποτε στο 
μέλλον τεθεί στη διάθεση του ΕΤΧΣ απόθεμα ρευστότητας για την ενδιάμεση 
περίοδο κατά την ανατροπή οποιασδήποτε Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης ή Οριστικής 
Χρηματοδότησης, το κόστος διακράτησης θα μετακυλύεται σε αυτό το απόθεμα 
ρευστότητας και θα κατανέμεται σύμφωνα με οδηγίες που τυχόν υιοθετήσει το 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΧΣ και εγκρίνουν οι Εγγυητές αναφορικά με αυτό το 
απόθεμα ρευστότητας.

«Απόφαση (-εις)» σημαίνει [την απόφαση [του Eurogroup] με ημερομηνία [•]] [και 
την απόφαση που έχει ληφθεί σύμφωνα με το Όρο 136 της Συνθήκης για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία [•]] για την παροχή χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης στην Ελλάδα. 

«Σύμβαση (-εις) Εγγύησης» σημαίνει κάθε σύμβαση  (-εις) παροχής εγγύησης που 
έχει συναφθεί από , μεταξύ άλλων, των Εγγυητών και του ΕΤΧΣ σύμφωνα με τους 
όρους της Σύμβασης Πλαισίου.

«Οριστική Χρηματοδότηση» σημαίνει κάθε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση με 
την έκδοση ή συνομολόγηση Μέσων Χρηματοδότησης που χρηματοδοτεί οριστικά το 
ποσό της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης  ή / και αναχρηματοδοτεί μια Ενδιάμεση 
Χρηματοδότηση ή άλλη Οριστική Χρηματοδότηση.

«Ημέρα Εκταμίευσης» σημαίνει αναφορικά με την Χρηματοδοτική Ενίσχυση υπό 
την παρούσα Σύμβαση, την ημέρα της μεταφοράς των Χρεωστικών Τίτλων ΕΤΧΣ 
στο λογαριασμό (τίτλων) του Επωφελούμενου Κράτους-Μέλους που τηρείται στην 
Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλο λογαριασμό που θα συμφωνηθεί από τα Μέρη. Κάθε 
μια από αυτές τις Ημερομηνίες Εκταμίευσης θα πρέπει να είναι ημέρα επιλογής του 
ΕΤΧΣ που είναι (i) Εργάσιμη Ημέρα, (ii) ημέρα (πλην Σαββάτου ή Κυριακής) που οι 
Τράπεζες είναι ανοικτές για συναλλαγές, εν γένει,  στο Λουξεμβούργο και στη  χώρα 
του Επωφελούμενου Κράτους-Μέλους και (iii) ημέρα που πέφτει εντός της Περιόδου 
Διαθεσιμότητας.

«Αποτρεπτική Πληρωμή» σημαίνει 200 μονάδες βάσης ετησίως που εφαρμόζονται 
στο πλέον πρόσφατο Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που θα έχει εκταμιευθεί κατά 
το χρόνο που το Eurogroup ή η Ομάδα Εργασίας του Eurogroup ανακοινώσει στο 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος, μετά την εκτίμηση της Επιτροπής, σε συνεργασία με 
την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, ότι το Επωφελούμενο Κράτος –Μέλος δεν συμμορφώνεται με 
τα μέτρα που εκτίθενται στο Μνημόνιο Συνεννόησης το οποίο έχει ως αποτέλεσμα ή 
(όπως τυχόν καθορίζεται εγγράφως από το ΕΤΧΣ) θα μπορούσε να έχει ως 
αποτέλεσμα την μη εκταμίευση  οποιασδήποτε επόμενης χρηματοδοτικής Ενίσχυσης 
ή δόσης αυτής η οποία είχε προγραμματιστεί σύμφωνα με τη Σύμβαση ή 
οποιασδήποτε μεταγενέστερης σύμβασης Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης μεταξύ του 
ΕΤΧΣ και του Επωφελούμενου Κράτους-Μέλους. Η χρονικής περίοδος αναφορικά 
με την οποία εφαρμόζεται η Αποτρεπτική Πληρωμή θα αρχίζει από την ημέρα του 
τελευταίου μέρους εκταμίευσης του Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης και θα 



διαρκεί μέχρι την ημέρα που θα γνωστοποιηθεί από το Eurogroup ή από την Ομάδα 
Εργασίας του Eurogroup στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος η απόφαση αναφορικά 
με τη μη συμμόρφωση, η οποία εμποδίζει ή  (όπως τυχόν καθορίζεται εγγράφως από 
το ΕΤΧΣ) θα εμπόδιζε μια νέα Εκταμίευση της χρηματοδοτικής Ενίσχυσης. Η 
Αποτρεπτική Πληρωμή θα επιστέφεται πλήρως μαζί με τυχόν δεδουλευμένους 
τόκους που προέκυψαν από την επένδυση αυτού του ποσού όταν αρχίσει εκ νέου η 
εκταμίευση από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος.

«ΕΚΤ» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

«Κόστος Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ» σημαίνει αναφορικά με οποιαδήποτε 
Χρηματοδοτική Ενίσχυση, το πραγματικό μέσο κόστος (μετά την αντιστάθμιση) 
χρηματοδότησης του ΕΤΧΣ για τη χρηματοδότηση αυτής της Χρηματοδοτικής 
Ενίσχυσης όπως καθορίζεται από το ΕΤΧΣ. Το Κόστος Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ θα 
υπολογίζεται από το ΕΤΧΣ προσθέτοντας (i) το (μετά την αντιστάθμιση) μέσο 
κόστος χρηματοδότησης της σχετικής Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης σύμφωνα με τα 
Μέσα Χρηματοδότησης που εκδίδονται για τη χρηματοδότηση της σχετικής 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, που εκφράζονται ως ετήσιο ποσοστό; για την αποφυγή 
αμφιβολιών σε περίπτωση προεξοφλημένων Μέσων Χρηματοδότησης  (π.χ. ομόλογα 
με μηδενικό τοκομερίδιο), το κόστος χρηματοδότησης θα υπολογίζεται με αναφορά 
στην ονομαστική αξία του Μέσου Χρηματοδότησης (ii) το ετήσιο Τέλος 
Εξυπηρέτησης (με ισχύ από την την 1η περίοδο της Ημέρας Εκταμίευσης της 
σχετικής Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης), (iii) την Προμήθεια Δέσμευσης και (iv) 
οποιαδήποτε Προμήθεια Εγγύησης, που απορρέει κατά τη διάρκεια της σχετικής 
περιόδου. Το εν λόγω Κόστος Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ θα αναπροσαρμόζεται για να 
περιοριστεί το αποτέλεσμα της στρογγυλοποίησης στον υπολογισμό του τόκου επί 
των Μέσων Χρηματοδότησης στη μορφή των τόκων ή γραμματίων με σταθερή αξία 
και για να ληφθεί υπόψη τυχόν διαφορά στις περιόδους με αναφορά στις οποίες 
υπολογίζεται ο τόκος σύμφωνα με τα Μέσα Χρηματοδότησης και σύμφωνα με τη 
Σύμβαση και τα έσοδα τυχόν προσωρινής επανεπένδυσης των εσόδων από τόκους 
από το ΕΤΧΣ όταν αυτές οι περίοδοι εκτοκισμού διαφέρουν. Κατά τη διάρκεια 
οιασδήποτε Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης η οποία χρηματοδοτεί μια ειδικότερη 
Χρηματοδοτική Ενίσχυση, το Κόστος Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ θα υπολογίζεται με 
αναφορά στο κόστος των κεφαλαίων που βαρύνει το ΕΤΧΣ σύμφωνα με την 
Ενδιάμεση Χρηματοδότηση, που χρηματοδοτεί την αντίστοιχη Χρηματοδοτική 
Ενίσχυση, προσαρμοσμένο ως απαιτείται προκειμένου να καλύψει την περίοδο 
δεκατεσσάρων Εργασίμων Ημερών μεταξύ τις Ημερομηνίες Καταβολής Τόκων και 
τις Ημερομηνίες Καταβολής Κεφαλαίου υπό την παρούσα Διευκόλυνση και τις 
ημερομηνίες καταβολής τόκων και κεφαλαίου που προβλέπονται στα Χρηματοδοτικά 
Μέσα.   Κατά τη διάρκεια της Οριστικής Χρηματοδότησης η οποία χρηματοδοτεί μια 
ειδικότερη Χρηματοδοτική Ενίσχυση, το Κόστος Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ θα 
υπολογίζεται με αναφορά στο κόστος των κεφαλαίων που κατέβαλε το ΕΤΧΣ 
σύμφωνα με την Οριστική Χρηματοδότηση, που χρηματοδοτεί την αντίστοιχη 
Χρηματοδοτική Ενίσχυση και κάθε μελλοντικό υπολειπόμενο κόστος  
(συμπεριλαμβανομένου τυχόν συνεχόμενου τόκου μέχρι τη λήξη) που κατέβαλε το 
ΕΤΧΣ σύμφωνα με την Οριστική Χρηματοδότηση, την οποία έχει συνάψει το ΕΤΧΣ 
για την αναχρηματοδότηση τυχόν προηγούμενης Οριστικής Χρηματοδότησης.

«Χρεωστικοί Τίτλοι ΕΤΧΣ»  σημαίνει τα Μέσα Χρηματοδότησης που εξέδωσε το 
ΕΤΧΣ με τη μορφή βραχυπρόθεσμων γραμματίων με λήξη όχι μεγαλύτερη των έξι 
(6) μηνών που  εκδόθηκαν σύμφωνα με το Πρόγραμμα Έκδοσης Χρέους του ΕΤΧΣ 
(κατά η περί την ημέρα της αντίστοιχης Εκταμίευσης υπό την παρούσα Σύμβαση] και 
τα οποία φέρουν τόκο με επιτόκιο συγκρίσιμο με το επιτόκιο αγοράς, που θα ήταν 



πληρωτέο από το ΕΤΧΣ για μέσα με την λήξη όπως αυτοί οι Χρεωστικοί Τίτλοι 
ΕΤΧΣ.

«Κανόνες Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ» σημαίνει τη στρατηγική χρηματοδότησης και 
τους κανόνες του ΕΤΧΣ που υιοθετούνται κατά καιρούς από το διοικητικό συμβούλιο 
του ΕΤΧΣ και εγκρίνονται από τους Εγγυητές.

«Κανόνες Επενδύσεων ΕΤΧΣ» σημαίνει τη στρατηγική επενδύσεων και τους 
κανόνες του ΕΤΧΣ που υιοθετούνται κατά καιρούς από το διοικητικό συμβούλιο του 
ΕΤΧΣ και εγκρίνονται από τους Εγγυητές.

«Επιλέξιμα ΟΕΔ» σημαίνει κατάλληλα προς διαπραγμάτευση χρεόγραφα που 
εκδίδονται από ή φέρουν την εγγύηση της Ελλάδος και τα οποία γίνονται αποδεκτά 
ως εξασφάλιση από τις ΕθΚΤ στο πλαίσιο πράξεων νομισματικής πολιτικής του 
Ευρωσυστήματος με επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους. 

«ΕΜΣ» σημαίνει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας που θα θεσπιστεί με 
συνθήκη μεταξύ των κρατών μελών της ευρωζώνης.

 «ΕΕ» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Ευρώ» σημαίνει το ενιαίο νόμισμα κάθε Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
το οποίο υιοθετεί ή έχει υιοθετήσει το Ευρώ ως ενιαίο νόμισμα σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Οικονομική και Νομισματική 
Ένωση. Το Ευρώ θα είναι το νόμισμα λογαριασμών και πληρωμής υπό την παρούσα 
Σύμβαση.

«Μέρος Τίτλων Ευρωζώνης» σημαίνει το μέρος της Εθελοντικής Συναλλαγής 
Διαχείρισης Υποχρεώσεων που συνίσταται στην παροχή από την Ελλάδα 
Χρεωστικών Τίτλων ΕΤΧΣ ως μέρους του τιμήματος για την εθελοντική ανταλλαγή 
ομολόγων ύψους μέχρι ΕΥΡΩ 30.000.000.000 (σε περίπτωση Ποσοστού Αποδοχής 
100%) σύμφωνα με τη Σύμβαση Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ.

«Γεγονός Καταγγελίας» σημαίνει το γεγονός που ορίζεται στο Όρο 8(1).

«ΟΕΕ» σημαίνει την Ομάδα Εργασίας του Εurogroup.

«Διευκόλυνση» σημαίνει την Χρηματοδοτική Ενίσχυση σύμφωνα με τη Σύμβαση 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης.

«Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης» σημαίνει το συνολικό ποσό τυχόν 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης σύμφωνα με τον Όρο 2(1).

«Πιστωτικό ίδρυμα» σημαίνει την ΕΚΤ ή κάθε άλλο διεθνή οργανισμό, κεντρική 
τράπεζα, εμπορική τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα που έχει εγκριθεί από το ΕΤΧΣ και 
στο οποίο το ΕΤΧΣ, η Ελλάδα ή η Τράπεζα της Ελλάδος ανοίγει λογαριασμό ή 
λογαριασμούς για το σκοπό της παρούσας Σύμβασης.

«Πάροχος Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης» σημαίνει τους Δανειστές σύμφωνα με τη 
Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης και κάθε άλλο κυρίαρχο κράτος ή άλλο δανειστή 
(εκτός του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που παρέχει διμερή χρηματοδότηση 
στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος σε συνάρτηση με τη Σύμβαση Δανειακής 
Διευκόλυνσης.

«Πρώτη Περίοδος Εκτοκισμού» σημαίνει αναφορικά με κάθε Χρηματοδοτική 
Ενίσχυση την περίοδο που ξεκινά (και περιλαμβάνει) την Ημέρα Εκταμίευσής της και 
λήγει (και δεν συμπεριλαμβάνει) την πρώτη Ημέρα Καταβολής Τόκων (όπως 
εξειδικεύεται στην σχετική Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης).

«Σύμβαση Πλαίσιο»  σημαίνει τη σύμβαση πλαίσιο που έχει συναφθεί μεταξύ των 
κρατών μελών της ευρωζώνης και του ΕΤΧΣ, όπως τροποποιείται κατά καιρούς, η 



οποία καθορίζει, μεταξύ άλλων, τους όρους και προϋποθέσεις υπό τις οποίες το 
ΕΤΧΣ θα παρέχει Χρηματοδοτική Ενίσχυση στα   κράτη μέλη της ευρωζώνης και 
χρηματοδοτεί αυτή την Χρηματοδοτική Ενίσχυση με την έκδοση ή συνομολόγηση 
Μέσω Χρηματοδότησης που υποστηρίζονται από Εγγυήσεις εκδόσεως των 
Εγγυητών.

«Χρέος Γενικής Κυβέρνησης» σημαίνει το χρέος που συνιστά το χρέος της γενικής 
κυβέρνησης όπως ορίζεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών του 
1995 («EΣΛ 95») όπως εκτίθεται στον Κανονισμό του Συμβουλίου αρ. (ΕC) 2223/96 
της 25ης Ιουνίου 1996 αναφορικά με το  Ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και 
περιφερειακών λογαριασμών στην Κοινότητα, όπως τροποποιείται κατά καιρούς. 
Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο όρος Χρέος Γενικής Κυβέρνησης θα θεωρείται ότι 
περιλαμβάνει τυχόν Νέα Ελληνικά Ομόλογα που εκδίδονται σε συνάρτηση με την  
Εθελοντική Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων.

 «Προμήθεια Εγγύησης» σημαίνει δέκα (10) μονάδες βάσης ετησίως. Το  ύψος της 
Προμήθειας Εγγύησης που εφαρμόζεται στις Χρηματοδοτικές Διευκολύνσεις του 
ΕΤΧΣ μπορεί να μεταβάλλεται κατά καιρούς από το διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΧΣ 
και εγκρίνεται από τους Εγγυητές.

«ΔΤΝ» σημαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

«Συμφωνία ΔΝΤ» σημαίνει κάθε συμφωνία, πρόγραμμα, διευκόλυνση ή άλλη 
σύμβαση μεταξύ του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους και του ΔΝΤ.

«Δόση» σημαίνει Χρηματοδοτική Ενίσχυση που παρέχεται σύμφωνα με οποιαδήποτε 
από τις Διευκολύνσεις η οποία έχει αποτελέσει αντικείμενο Αίτησης 
Χρηματοδότησης και της σχετικής Γνωστοποίησης Αποδοχής και η οποία θα πρέπει 
να διατεθεί σε μια ή περισσότερες Υποσειρές.

«Ημερομηνία Καταβολής Τόκων» σημαίνει αναφορικά με την παρούσα 
Χρηματοδοτική Διευκόλυνση κάθε προκαθορισμένη ημερομηνία καταβολής τόκων ή 
προμηθειών υπέρ του ΕΤΧΣ, όπως καθορίζονται στην Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης 
που σχετίζεται με την εν λόγω ΧρηματοδοτικήΕνίσχυση.

«Περίοδος Εκτοκισμού»  είναι, σε σχέση με οποιαδήποτε Χρηματοδοτική Ενίσχυση 
στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, η Πρώτη Περίοδος Εκτοκισμού και εν 
συνεχεία κάθε διαδοχική περίοδος δώδεκα (12) μηνών (ή συντομότερη περίοδος), 
όπως καθορίζεται στη σχετική Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης, η οποία αρχίζει από την 
(και περιλαμβάνει) Ημερομηνία Εκταμίευσης (ή την ημέρα της προηγούμενης 
Ημερομηνίας Καταβολής Τόκων για αυτή την Χρηματοδοτική Ενίσχυση (στην 
περίπτωση μεταγενέστερων Περιόδων Εκτοκισμού)) και τελειώνει την (αλλά δεν 
περιλαμβάνει) κάθε Ημερομηνία Καταβολής Τόκων.

«Επιτόκιο» είναι το ποσοστό που θα υπολογίζεται επί του Ποσού Χρηματοδοτικής 
Ενίσχυσης κατά τη διάρκεια κάθε Περιόδου Εκτοκισμού, όπως καθορίζεται από το 
ΕΤΧΣ, το οποίο ισούται με το άθροισμα (α) του Κόστους Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ 
και (β) του Περιθωρίου (εάν υπάρχει) που εφαρμόζεται επί αυτού του Ποσού 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης.

«Ενδιάμεση Χρηματοδότηση» είναι μία ενδιάμεση χρηματοδότηση στην οποία 
έλαβε μέρος το ΕΤΧΣ προκειμένου να χρηματοδοτήσει μία Χρηματοδοτική Ενίσχυση 
σύμφωνα με τον Όρο 3(5)(ζ)(ι), μέσω έκδοσης ή συμμετοχής σε Μέσα 
Χρηματοδότησης σε προσωρινή βάση, όπως βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα, γραμμές 
χρηματοδότησης διαθεσίμων, συμπεριλαμβανομένης κάθε επανεπένδυσης, 
ανανέωσης ή αναχρηματοδότησης τέτοιων χρηματοδοτήσεων σε προσωρινή βάση, οι 
οποίες χρηματοδοτήσεις μπορούν να αναχρηματοδοτηθούν από μία ή περισσότερες 
Οριστικές Χρηματοδοτήσεις. Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο όρος «Προσωρινή 



Χρηματοδότηση» θα περιλαμβάνει επίσης την αναχρηματοδότηση ή την Οριστική 
Χρηματοδότηση του συνόλου ή μέρους της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης μέσω 
τέτοιων χρηματοδοτήσεων σε προσωρινή βάση εκκρεμούσης μίας 
αναχρηματοδότησης του συνόλου ή μέρους αυτής της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης 
μέσω Οριστικών Χρηματοδοτήσεων.

«Δαπάνες Έκδοσης» είναι κάθε κόστος, τέλος ή έξοδο που πραγματοποιήθηκε σε 
σχέση με την έκδοση από το ΕΤΧΣ ή τη σύναψη Μέσων Χρηματοδότησης 
προκειμένου να χρηματοδοτήσει μία Χρηματοδοτική Ενίσχυση και τα οποία είναι 
απαιτητά και ληξιπρόθεσμα κατά ή περί την ημέρα έκδοσης αυτών των Μέσων 
Χρηματοδότησης ή, κατά περίπτωση, την ημέρα που έλαβε χώρα η συμμετοχή σε 
αυτά τα Μέσα Χρηματοδότησης, καθώς και κάθε προσαρμογή που αντιστοιχεί στην 
διαφορά στις καθαρές προσόδους των Μέσων Χρηματοδότησης λόγω του ότι αυτά τα 
Μέσα Χρηματοδότησης δεν εκδόθηκαν στο άρτιο. 

«Δάνειο» σημαίνει την παραχώρηση κεφαλαίων σύμφωνα με τη Σύμβαση Δανειακής 
Διευκόλυνσης.

«Απώλεια Τόκου» είναι η διαφορά (εάν πρόκειται για ποσό με θετικό πρόσημο) 
μεταξύ του Επιτοκίου επί ενός Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης και του επιτοκίου 
που το ΕΤΧΣ θα ελάμβανε (όπως καθορίζεται από το ΕΤΧΣ) από την επανεπένδυση 
των προπληρωμένων ή πρόωρα αποπληρωμένων ποσών σε κάθε περίπτωση, για την 
περίοδο μεταξύ της ημέρας πρόωρης αποπληρωμής και την ημέρα κατά την οποία η 
σχετική Χρηματοδοτική Ενίσχυση είχε προγραμματιστεί να αποπληρωθεί. 

Το «Περιθώριο» είναι ίσο με το μηδέν. Διευκρινίζεται ότι λόγω της προκαταβολής 
Περιθωρίου δεν θα επέρχεται επιστροφή ή μείωση του Περιθωρίου ή του Κόστους 
Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ.

«Γεγονός Διατάραξης Αγοράς» σημαίνει, κατά το χρόνο μιας Προχρηματοδοτικής 
Διαδικασίας, οιασδήποτε Ενδιάμεση Χρηματοδότησης ή Οριστικής Χρηματοδότησης 
η επέλευση συμβάντων ή καταστάσεων που επηρεάζουν τις εθνικές ή διεθνείς 
χρηματοοικονομικές, πολιτικές ή οικονομικές  συνθήκες ή τις διεθνείς κεφαλαιαγορές 
ή τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ή τους συναλλαγματικούς ελέγχους, που κατά την 
εύλογη άποψη του ΕΤΧΣ (όπως εγκρίθηκε με την ομόφωνη συμφωνία των 
Εγγυητών)είναι πιθανό να βλάψουν ουσιαστικά την ικανότητα του ΕΤΧΣ να επιτύχει 
μία επιτυχή έκδοση, προσφορά ή διανομή Μέσων Χρηματοδότησης ή τις συναλλαγές 
με τέτοια Μέσα Χρηματοδότησης στη δευτερεύουσα αγορά.

«Αρνητική Διακράτηση» είναι το αρνητικό Κόστος Διακράτησης από το ΕΤΧΣ σε 
σχέση με τη χρηματοδότηση της σχετικής Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης.

«Νέα Ελληνικά Ομόλογα» είναι τα κρατικά ομόλογα που εκδίδονται από την 
Ελλάδα σε σχέση με την Εθελοντική Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων.

«Προσφορά» σημαίνει η προσφορά που θα υποβληθεί από την Ελλάδα υπό την 
Εθελοντική Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων και περιλαμβάνει (i) την 
προσφορά προς επενδυτές σε εγχώριες δανειακές υποχρεώσεις και (β) την προσφορά 
υπό την παρούσα σε επενδυτές σε άλλες δανειακές υποχρεώσεις.

«Διαδικασία Προχρηματοδότησης» σημαίνει μια διαδικασία χρηματοδότησης που 
λαμβάνει χώρα προ της λήξης των Χρηματοδοτικών Μέσων για τους σκοπούς της 
αναχρηματοδότησης μιας Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης ή Οριστικής 
Χρηματοδότησης μέσω άλλης Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης ή Οριστικής 
Χρηματοδότησης, αναλόγως την περίσταση, περίπτωση κατά την οποία η Διαδικασία 
Προχρηματοδότησης θα αρχίσει το νωρίτερο δέκα (10) Εργάσιμες Ημέρες πριν τη 
λήξη των προς ανανέωση Χρηματοδοτικών Μέσων.



«Ημερομηνία Καταβολής Κεφαλαίου» σημαίνει σε σχέση με την πρώτη 
προγραμματισμένη καταβολή κεφαλαίου την ημερομηνία εντός του έτους 2023 που 
αναφέρεται στην Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης, και σε σχέση με κάθε επόμενη 
προγραμματισμένη καταβολή κεφαλαίου, κάθε ετήσια επέτειος αυτής της ημέρα 
μέχρι τη Διάρκεια της παρούσας Σύμβασης ως αυτή προβλέπεται στην αντίστοιχη 
Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης.

«Σχετικό Χρέος»  είναι όλα τα χρέη που αποτελούν Χρέος Γενικής Κυβέρνησης 
(συμπεριλαμβανομένου του συνόλου του χρέους του Επωφελούμενου Κράτους 
Μέλους) που εκφράζεται ή καταβάλλεται σε οποιοδήποτε νόμισμα.

«Αίτηση Χρηματοδότησης» είναι το αίτημα του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους 
για χρηματοδότηση στο πλαίσιο μίας Σύμβαση Χρηματοδότησης, υπό τη μορφή του 
Παραρτήματος 1.

 «Προμήθεια Διαχείρισης» αντιπροσωπεύει την πηγή των γενικών εσόδων και 
πόρων προκειμένου να καλύψει το ΕΤΧΣ τα λειτουργικά του κόστη, τα οποία 
περιλαμβάνουν (i) το προκαταβαλλόμενο  τέλος υπηρεσίας 50 μονάδων βάση, που 
υπολογίζεται επί του Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης και (ii) το ετήσιο τέλος 
διαχείρισης [0,5] μονάδων βάσης ετησίων, το οποίο θα υπολογίζεται επί του Ποσού 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης σε κάθε Περίοδο Εκτοκισμού, ξεκινώντας από την 
πρώτη επέτειο της Ημερομηνίας Εκταμίευσης αυτής της Χρηματοδοτική Ενίσχυσης 
(ή όποιο άλλο ύψος τέλους ή ημέρα συμφωνηθεί μεταξύ των Μερών κατόπιν 
απόφασης της ΟΕΕ). Η προκαταβαλλόμενη προμήθεια διαχείρισης θα πληρώνεται 
από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος αφού λάβει σχετικό τιμολόγιο από το ΕΤΧΣ ή 
θα αφαιρείται από ποσό που θα εκταμιεύεται στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος 
σύμφωνα με την παρούσα ή άλλη Σύμβαση Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, εκτός της 
Συμφωνίας PSI Διαχείρισης Υποχρεώσεων. Η συμπερίληψη του ετήσιου τέλους 
υπηρεσίας ως συστατικού στοιχείου του Κόστους Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ γίνεται με 
κάθε επιφύλαξη της δυνατότητας ενός Επωφελούμενου Κράτους Μέλους να 
αντιμετωπίσει αυτό το τέλος ως λειτουργικό κόστος στις εθνικές οικονομικές 
καταστάσεις του. Το ύψος της Προμήθειας Διαχείρισης που εφαρμόζεται επί των 
Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης ΕΤΧΣ μπορεί να μεταβάλλεται από καιρό σε 
καιρό από το διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΧΣ και να εγκρίνεται από του Εγγυητές. 
Διευκρινίζεται ότι η Προμήθεια Διαχείρισης καλύπτει και αντικαθιστά 
προκαταβαλλόμενο Περιθώριο που το ΕΤΧΣ θα δικαιούνταν διαφορετικά να 
τιμολογήσει.

«Απερχόμενος Εγγυητής» είναι ο Εγγυητής, το αίτημα του οποίου περί αναστολής 
της υποχρέωσής του προς έκδοση Εγγυήσεων υπό την Σύμβαση Πλαίσιο, έγινε δεκτό 
από τους άλλους Εγγυητές. 

 «Διάρκεια» είναι η τελική ημέρα λήξης οιασδήποτε Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης.

«Τμήμα» σημαίνει μέρος ή το σύνολο μιας Δόσης, ανάλογα την περίπτωση, η οποία 
 μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέχρι τη λήξη της μέσω ενός ή περισσοτέρων 
Ενδιάμεσων και/ή Οριστικών Χρηματοδοτήσεων, βάσει της ίδιας Αίτησης 
Χρηματοδότησης και της αντίστοιχης  Γνωστοποίησης Αποδοχής.

2.                                                      Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ   

(1)               Το ΕΤΧΣ παρέχει στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος της Διευκόλυνση 
Τόκων Ομολόγων, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Μνημονίου 
Συνεργασίας, της Απόφασης και της παρούσας Σύμβασης, η οποία θα επιτρέψει στο 
ΕΤΧΣ να παρέχει στο επωφελούμενο Κράτος Μέλος ένα συνολικό Ποσό 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης μέχρι του συνολικού ποσού των 5,700,000,000 Ευρώ 
(Συνολικό Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης). 
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(2)               Σκοπός της Διευκόλυνσης Τόκων Ομολόγων είναι να καταστήσει δυνατή 
τη διενέργεια πληρωμών σε σχέση με δεδουλευμένους τόκους επί των ανεξόφλητων 
κρατικών ομολόγων έκδοσης της Ελλάδος στο πλαίσιο της Εθελοντικής Συναλλαγής 
Διαχείρισης Υποχρεώσεων, όπου οι ανωτέρω οι πληρωμές θα λάβουν χώρα κατά το 
χρόνο και στο μέτρο που τα εν λόγω κρατικά ομόλογα ανταλλαγούν με Νέα Ελληνικά 
Ομόλογα.

(3)                

(α)        Η Διευκόλυνση θα είναι διαθέσιμη προς εκταμίευση σε ένα (1) ή 
περισσότερα Τμήματα και θα είναι διαθέσιμη μόνο κατά την διάρκεια της περιόδου 
που αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της παρούσας Σύμβασης και λήγει 
(συμπεριλαμβάνοντας και) την τελευταία ημέρα της Περιόδου Διαθεσιμότητας. 

(β)        Το ΕΤΧΣ θα εκπληρώσει την υποχρέωσή του να καταστήσει διαθέσιμη τη 
Χρηματοδοτική Ενίσχυση μέσω παράδοσης Χρεωστικών Τίτλων ΕΤΧΣ με συνολικό 
θεωρητικό ποσό κεφαλαίου  που ισοδυναμεί  (υποκείμενο μόνο σε αναπροσαρμογή 
για λόγους στρογγυλοποίησης) με το αντίστοιχο Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης. 
Κατόπιν τούτου και για όλους τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένων του υπολογισμού και της πληρωμής τόκων και κάθε 
αποπληρωμής, το οφειλόμενο ποσό θα προσδιοριστεί με βάση το Ποσό 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης και δεν θα επηρεάζεται από οποιαδήποτε μεταβολή της 
τρέχουσας αξίας των Χρεωστικών Τίτλων ΕΤΧΣ. 

 (γ)       Κάθε ποσό που δεν θα εκταμιευθεί στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης Τόκων 
Ομολόγων κατά την τελευταία ημέρα της Περιόδου Διαθεσιμότητας ή πριν από 
αυτήν θα ακυρώνεται αμέσως.  

(δ)        Η Διάρκεια της Διευκόλυνσης Τόκων Ομολόγων δεν θα πρέπει να υπερβεί 
είκοσι έτη (20) έτη. 

(4)               Το ΕΤΧΣ δεν θα είναι υποχρεωμένο να παρέχει οποιαδήποτε 
Χρηματοδοτική Ενίσχυση σε οποιαδήποτε στιγμή εάν το συνολικό ποσό του 
κεφαλαίου της εν λόγω Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, προστιθέμενο με άλλη 
οικονομική στήριξη που παρασχέθηκε από το ΕΤΧΣ στο Επωφελούμενο Κράτος 
Μέλος ή σε άλλα επωφελούμενα κράτη μέλη που είναι κράτη μέλη της ευρωζώνης 
καθώς και οποιαδήποτε άλλη Χρηματοδοτική Ενίσχυση που το ΕΤΧΣ έχει δεσμευθεί 
να παρέχει στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ή σε άλλα επωφελούμενα κράτη μέλη, 
θα είχε ως αποτέλεσμα το  ΕΤΧΣ να υπερβεί τις δυνατότητές του κατά τη δεδομένη 
χρονική στιγμή να συγκεντρώσει κεφάλαια που θα είναι πλήρως εξασφαλισμένα από 
τις Εγγυήσεις που θα συμφωνηθούν με την Συμφωνία Πλαίσιο. 

(5)               Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα 
ποσά ή/και Χρεωστικούς Τίτλους ΕΤΧΣ που του παρασχέθηκαν υπό τους όρους της 
παρούσας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του 
που απορρέουν από το Μνημόνιο και την παρούσα Σύμβαση προκειμένου να προβεί 
σε πληρωμές δεδουλευμένων τόκων επί των ανεξόφλητων κρατικών ομολόγων, στο 
πλαίσιο της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Ομολόγων

(6)               Η Χρηματοδοτική Ενίσχυση θα παρασχεθεί μόνο σε Ευρώ το οποίο θα 
είναι και το νόμισμα στο οποίο θα τηρείται ο λογαριασμός και θα διενεργούνται οι 
πληρωμές. 

3.                                                      ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ   

(1)               Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Σύμβασης 
και του Μνημονίου Συνεννόησης, το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος μπορεί, κατόπιν 
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διαβούλευσης με το ΕΤΧΣ, να ζητήσει η εκταμίευση της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης  
που χορηγήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης να 
γίνει με παράδοση στο ΕΤΧΣ μιας πλήρους Αίτησης Χρηματοδότησης. Την Αίτηση 
Χρηματοδότησης είναι ανέκκλητο και θα είναι δεσμευτικό για το Επωφελούμενο 
Κράτος Μέλος, εκτός αν το ΕΤΧΣ έχει επιδώσει στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος 
Γνωστοποίηση, η οποία καταδεικνύει ότι δεν είναι σε θέση να συνάψει ή να εκδώσει 
Χρηματοδοτικά Μέσα  που επιτρέπουν στο ΕΤΧΣ να αυξήσει τη χρηματοδότηση με 
τους όρους που προσδιορίζονται στο σχετικό Αίτηση Χρηματοδότησης, οπότε το 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα παύσει να δεσμεύεται από το εν λόγω Αίτηση 
Χρηματοδότησης σε σχέση με την Χρηματοδοτική Ενίσχυση, η οποία υπό άλλες 
συνθήκες θα διατίθετο μετά την επίδοση παρόμοιας κοινοποίησης στο 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος.

(2)               Η Αίτηση Χρηματοδότησης είναι ανέκκλητη και δεν θα θεωρηθεί 
πλήρως συμπληρωθείσα, αν δεν εξειδικεύει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

(α)        τα συνολικά ποσά  της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, τα οποία θα διατεθούν 
στο πλαίσιο της αντίστοιχης Αίτησης Χρηματοδότησης και 

(β)        την τελευταία προτεινόμενη Ημερομηνία (ες) Εκταμίευσης μέχρι την οποία 
θα έχει εκταμιευθεί το σύνολο της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που ζητήθηκε με την 
Αίτηση Χρηματοδότησης. 

(3)               Κατόπιν της Αίτησης Χρηματοδότησης, η υποχρέωση του ΕΤΧΣ να 
διαθέσει την Χρηματοδοτική Ενίσχυση στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα 
υπόκειται στις εξής προϋποθέσεις:

(α) τη λήψη από το ΕΤΧΣ 

(i)         μιας νομικής γνωμοδότησης, η οποία είναι ικανοποιητική κατά την κρίση του 
και δίνεται από τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, στο Υπουργείο Οικονομικών 
του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους στη μορφή που προσδιορίζεται στο 
Παράρτημα 5 και παραμένει ορθή και ακριβής, όπως κατά την Ημερομηνία 
Εκταμίευσης. Η εν λόγω γνωμοδότηση πρέπει να φέρει ημερομηνία όχι 
μεταγενέστερη από την ημερομηνία της Αίτησης Χρηματοδότησης. Το 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει το ΕΤΧΣ 
αμέσως αν, μεταξύ της ημερομηνίας γνωμοδότησης και της Ημερομηνίας 
Εκταμίευσης, επέλθει οποιοδήποτε γεγονός που θα καθιστούσε ανακριβή 
οποιαδήποτε δήλωση που εμπεριέχεται στη γνωμοδότηση.

(ii)        ενός πιστοποιητικού συμμόρφωσης το οποίο είναι ικανοποιητικό κατά την 
κρίση του και θα δοθεί από τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο 
Οικονομικών του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους στη μορφή που προσδιορίζεται 
στο Παράρτημα 5 και παραμένει ορθό και ακριβές όπως κατά την Ημερομηνία 
Εκταμίευσης. Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
ενημερώσει το ΕΤΧΣ αμέσως αν, μεταξύ της ημέρα που φέρει το πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης και της Ημερομηνίας Εκταμίευσης, επέλθει οποιοδήποτε γεγονός που 
θα καθιστούσε ανακριβή οποιαδήποτε δήλωση που εμπεριέχεται στο πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης.

(iii)       νομικών γνωμοδοτήσεων από την Cleary Gottlieb Steen &amp; Hamilton 
και/ή τις συνεργαζόμενες δικηγορικές εταιρείες αναφορικά με τη συμμόρφωση της 
Ελλάδας με τους εφαρμοστέους στα ομόλογα και στα δάνειά όρους και 
προϋποθέσεις.

(β)        τη λήψη από το ΕΤΧΣ ενός επίσημου εγγράφου του Υπουργού Οικονομικών 
του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους, το οποίο καταδεικνύει τα πρόσωπα που 
νομιμοποιούνται να υπογράψουν την Αίτηση Χρηματοδότησης (και ως εκ τούτου 



εγκύρως δεσμεύουν το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος) και περιέχει δείγματα 
υπογραφών αυτών των προσώπων.

(γ)        την υπογραφή του Μνημονίου PSI και τη συμμόρφωση του Επωφελούμενου 
Κράτους Μέλους με τους όρους του Μνημονίου Συνεννόησης.

(δ)        τη λήψη από το ΕΤΧΣ ειδοποίησης της έναρξης εφαρμογής της Εθελοντικής 
Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων, η οποία αποτυπώνει (i) το συνολικό αρχικό 
κεφάλαιο των μη αποπληρωμένων δανειακών υποχρεώσεων της Ελλάδας που 
συνιστούν το αντικείμενο της προσφοράς και (ii) τις επιμέρους σειρές δανειακών 
υποχρεώσεων της Ελλάδος και τα αντίστοιχα ποσά που συνιστούν αντικείμενο της 
προσφοράς.

(ε)        τη λήψη από το ΕΤΧΣ ειδοποίησης από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος 
σχετικά με το Ποσοστό Αποδοχής, η οποία αποτυπώνει (i) το συνολικό αρχικό 
κεφάλαιο του μη αποπληρωμένου χρέους σε σχέση με το οποίο λαμβάνονται οι 
αποδοχές και/ή δεσμεύονται από τους όρους της Εθελοντικής Συναλλαγής 
Διαχείρισης Υποχρεώσεων και (ii) την αποδοχή και τα αντίστοιχα ποσά κάθε 
μεμονωμένης σειράς δανειακών υποχρεώσεων της Ελλάδος που αποτέλεσε 
αντικείμενο της Προσφοράς,

(στ)      τη λήψη από το ΕΤΧΣ από τον διαχειριστή ολοκλήρωσης που είναι 
υπεύθυνος για τον υπολογισμό του Ποσοστού Αποδοχής, πληροφοριών επί της 
αποδοχής και των αντίστοιχων ποσών κάθε μεμονωμένης σειράς δανειακών 
υποχρεώσεων της Ελλάδος που αποτέλεσε αντικείμενο της Προσφοράς, 

(ζ)        το Ποσοστό Αποδοχής να έχει ανέλθει στο ελάχιστο όριο που προσδιορίζεται 
στα έγγραφα της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων ή στο 
υψηλότερο ποσοστό (αν υπάρχει) που απαιτείται από το Μνημόνιο, να έχουν 
ικανοποιηθεί οι προϋποθέσεις της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης 
Υποχρεώσεων, πέραν της παράδοσης του Μέρους Τίτλων της Ευρωζώνης σύμφωνα 
με την Αίτηση Χρηματοδότησης, και να έχουν εκδοθεί τα Νέα Ελληνικά Ομόλογα, τα 
οποία απαιτούνται για τη χρηματοδότηση του υπόλοιπου μέρους ανταλλάγματος της 
Προσφοράς και τα οποία θα πρέπει να παραδοθούν την αντίστοιχη Ημερομηνία 
Εκταμίευσης.

(η)        η ΟΕΕ και το ΕΤΧΣ (κατά τη διακριτική τους ευχέρεια) να έχουν εγκρίνει 
την εκταμίευση σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση σε συνδυασμό με την 
Εθελοντική Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων αφού λάβουν υπόψη όλους τους 
σχετικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου ελέγχου της έκθεσης επί του ποσοστού 
αποδοχής της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων (με ακριβείς 
λεπτομέρειες σχετικά με τα ISINs, ληκτότητες και ποσά των ομολόγων ως προς τα 
οποία υπήρξε αποδοχή) και εκπλήρωσης προηγούμενων ενεργειών στο πλαίσιο του 
Μνημονίου και το ΕΤΧΣ να έχει ικανοποιηθεί ως προς την πλήρωση των 
προϋποθέσεων της άντλησης κεφαλαίων σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, 

(θ)        το ΕΤΧΣ να έχει λάβει, κατά ή περί την Ημερομηνία Εκταμίευσης, τις 
καθαρές προσόδους των Χρηματοδοτικών Μέσων σε ποσό που να επαρκεί για τη 
χρηματοδότηση της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, 

(ι)         να μην έχει επέλθει ουσιώδης δυσμενής μεταβολή από την ημερομηνία 
σύναψης της παρούσας Σύμβασης, τέτοιας φύσεως που, κατά τη γνώμη του ΕΤΧΣ, 
μετά από διαβούλευση με το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος,  θα ήταν πιθανό να θίξει 
ουσιωδώς την ικανότητα του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις πληρωμής σύμφωνα με τη Σύμβαση, π.χ. να χρησιμοποιήσει την 
Χρηματοδοτική Ενίσχυση και να την αποπληρώσει και



(κ)        κανένα γεγονός ή περίσταση να μην έχει ανακύψει, το οποίο, με τη σύναψη 
της παρούσας Σύμβασης ή μετά την εκταμίευση της παρούσας Σύμβασης 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης ή την υλοποίηση της Εθελοντικής Συναλλαγής 
Διαχείρισης Υποχρεώσεων, θα επερχόταν και το οποίο θα έδινε στο ΕΤΧΣ το 
δικαίωμα να δηλώσει Γεγονός Καταγγελίας σύμφωνα με το Όρο 8 ή γεγονός ή 
περίσταση που δεν έχει αποκατασταθεί προς ικανοποίηση του ΕΤΧΣ.

(4)               Αν οι προϋποθέσεις του Όρου 3(3) ικανοποιηθούν (με την εξαίρεση της 
προϋπόθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του Όρου 3(3) που θα πρέπει να 
πληρούται σε κάθε Ημερομηνία Εκταμίευσης), το ΕΤΧΣ, υπό την προϋπόθεση ότι η 
ΟΕΕ θα αποδεχθεί την πρόταση του ΕΤΧΣ για τους λεπτομερείς όρους  της 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, θα αποστείλει στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος μια 
Γνωστοποίηση Αποδοχής που θα ορίζει τους προσωρινούς όρους με τους οποίους το 
ΕΤΧΣ είναι διατεθειμένο να παράσχει τη σχετική Χρηματοδοτική Ενίσχυση στο 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος. Μετά την έγκριση της Γνωστοποίησης Αποδοχής από 
το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος, το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος και το ΕΤΧΣ θα 
δεσμεύονται ανεκκλήτως από τους όρους της Γνωστοποίησης Αποδοχής, με την 
προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση το ΕΤΧΣ θα είναι σε θέση να αντλήσει τα 
απαιτούμενα κεφάλαια από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και τραπεζικής 
χρηματοδότησης και με την προϋπόθεση μη επέλευσης Γεγονότος Διατάραξης 
Αγοράς ή Γεγονότος Καταγγελίας. Στην περίπτωση που το ΕΤΧΣ, συμμορφούμενο 
με τις εφαρμοστέες Αρχές Χρηματοδότησης του ΕΤΧΣ, μπορεί να συγκεντρώσει 
κεφάλαια για τη σχετική Χρηματοδοτική Ενίσχυση, εκδίδοντας Χρηματοδοτικά 
Μέσα, εκφρασμένα σε νόμισμα άλλο από το Ευρώ και συνάπτοντας σχετικές 
συμβάσεις αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου, το ΕΤΧΣ θα ενημερώνει το 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ότι απαιτείται να συγκεντρώσει χρηματοδότηση επί τη 
βάσει αυτή. Οποιαδήποτε επιπλέον έξοδα στα οποία προέβη το ΕΤΧΣ σε σχέση με 
συμφωνίες αντιστάθμισης κινδύνου θα επιβαρύνουν το Επωφελούμενο Κράτος 
Μέλος.

(5)                

(α)        Αν δεν ληφθεί έγκριση εντός μίας Εργάσιμης Ημέρας από την επίδοση της 
Γνωστοποίησης Αποδοχής, η δήλωση ακυρώνεται και δεν παράγει περαιτέρω 
αποτελέσματα και το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος  θα χρειαστεί να υποβάλει ένα 
νέο Αίτηση Χρηματοδότησης για τη σχετική Χρηματοδοτική Ενίσχυση. Μετά την 
επίδοση της Γνωστοποίησης Αποδοχής και τη λήψη της έγκρισης του 
Επωφελούμενου Κράτους Μέλους σχετικά με τους όρους που καθορίζονται σε αυτήν, 
το ΕΤΧΣ, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, θα εισάγει την έκδοση Χρεωστικών 
Τίτλων του ΕΤΧΣ, ώστε να επιτραπεί η παροχή χρηματοδότησης της σχετικής 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης σε σχέση με την Αίτηση Χρηματοδότησης. 

(β)        Αν το ΕΤΧΣ, εξαιτίας των επικρατουσών συνθηκών της αγοράς κατά το 
χρόνο που εκδίδει ή προσπαθεί να εκδώσει Χρηματοδοτικά Μέσα για τη 
χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης (και σε 
σχέση με την έκδοση Χρηματοδοτικών Μέσων  που χρηματοδοτούν ή 
αναχρηματοδοτούν τους Χρεωστικούς Τίτλους ΕΤΧΣ ή τα Χρηματοδοτικά Μέσα που 
χρηματοδοτούν ή αναχρηματοδοτούν όλη ή μέρος της σχετικής Χρηματοδοτικής 
Ενίσχυσης) δεν δύναται να αντλήσει χρηματοδότηση, τότε το ΕΤΧΣ δεν θα 
υποχρεούται σε περαιτέρω εκταμιεύσεις Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης αναφορικά με 
την αντίστοιχη Δόση.

(γ)        Το ΕΤΧΣ θα διαβουλεύεται με το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος όχι 
αργότερα από πέντε (5) ημερολογιακές εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη 
λήξη τμήματοςΧρηματοδοτικού Μέσου , που προορίζεται να ανανεωθεί ή να 



αναχρηματοδοτηθεί με σκοπό να προσδιοριστεί αν το ΕΤΧΣ μπορεί να αντλήσει 
χρηματοδότηση για την αναχρηματοδότηση τέτοιου τμήματος του Χρηματοδοτικού 
Μέσου ή αν έχει επέλθει Διαταραχή Αγοράς..

(δ)        Αν το ΕΤΧΣ επιβεβαιώσει γραπτώς στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ότι 
έχει επέλθει Γεγονός Διατάραξης Αγοράς, τότε το ΕΤΧΣ δεν υποχρεούται να 
πραγματοποιήσει περαιτέρω εκταμιεύσεις Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης στο 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ή να ανανεώσει ή να αναχρηματοδοτήσει τη σχετική 
Χρηματοδοτική Ενίσχυση μέχρι το ΕΤΧΣ να επιβεβαιώσει γραπτώς στο 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ότι τα γεγονότα ή οι καταστάσεις που προκάλεσαν την 
διαταραχή αγοράς έχουν λήξει.

(ε)        Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος στο παρόν ρητώς εξουσιοδοτεί το ΕΤΧΣ 
να προχωρήσει σε Ενδιάμεση(ες) Χρηματοδότηση(εις) στην περίπτωση που το ΕΤΧΣ 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι, λόγω των επικρατουσών συνθηκών της αγοράς κατά 
το χρόνο νέας έκδοσης ή έρευνας για συμμετοχή σε Χρηματοδοτικά Μέσα, για 
χρηματοδότηση Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, η οποία είναι το αντικείμενο μιας 
Αίτησης Χρηματοδότησης ή για αναχρηματοδότηση τέτοιων Χρηματοδοτικών 
Μέσων στη λήξη τους, θα είναι δυνατό να χρηματοδοτήσει τέτοια Χρηματοδοτική 
Ενίσχυση μερικώς ή καθ’ ολοκληρία μέσω μιας ή περισσοτέρων Ενδιάμεσων 
Χρηματοδοτήσεων. Οι οικονομικοί όροι, οι οποίοι εφαρμόζονται σε Χρηματοδοτική 
Ενίσχυση που χρηματοδοτείται από τις ανωτέρω Ενδιάμεσες Χρηματοδοτήσεις θα 
προσδιορίζονται σε μία Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης που θα αποσταλεί στο 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος κατά την ημέρα έκδοσης ή σύναψης κάθε Ενδιάμεσης 
Χρηματοδότησης. Η Ενδιάμεση Χρηματοδότηση, όπου είναι δυνατό, θα 
αναχρηματοδοτηθεί από μία ή περισσότερες Οριστικές Χρηματοδοτήσεις, την ημέρα 
που οι οικονομικοί όροι που εφαρμόζονται σε Χρηματοδοτικά Μέσα που εκδόθηκαν 
σύμφωνα με τη σχετική Οριστική Χρηματοδότηση θα επιβεβαιωθούν σε 
Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης που θα αποσταλεί στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος. 
Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα βαρύνεται με όλα τα έξοδα που προκύπτουν για 
το ΕΤΧΣ σχετικά με τις Ενδιάμεσες Χρηματοδοτήσεις και τυχόν Οριστική 
Χρηματοδότηση (περιλαμβανομένων σε όλες τις περιπτώσεις τυχόν εξόδων 
χρηματοδότησης, περιθώριο, αρνητική διακράτηση, ζημίες, έξοδα, κόστη 
αντιστάθμισης κινδύνου ή άλλες προμήθειες και δαπάνες).

(6)               Μετά την επίδοση της Γνωστοποίησης Αποδοχής και την παραλαβή της 
γραπτής αναγνώρισης-έγκρισης των όρων που ορίζονται σε αυτή, με την επιφύλαξη 
της Παραγράφου 3(5) (ανωτέρω), το ΕΤΧΣ καθορίζει μία οριστική τιμολόγηση για 
κάθε Χρηματοδοτική Ενίσχυση υπό το πρίσμα των όρων, σύμφωνα με τους οποίους 
τιμολογούνται τα Χρηματοδοτικά Μέσα που εκδόθηκαν ή καταρτίστηκαν με σκοπό 
τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση τέτοιας Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης και 
το ΕΤΧΣ θα χορηγήσει στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος μια Γνωστοποίηση 
Επιβεβαίωσης που καθορίζει τους οριστικούς όρους της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης 
κατά την τελευταία Ημερομηνία Εκταμίευσης και προσηκόντως, εντός 1 (μίας) 
Εργάσιμης Ημέρας από την έκδοση τυχόν Χρηματοδοτικών Μέσων που 
αναχρηματοδοτούν τη Χρηματοδοτική Ενίσχυση. Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος 
θα θεωρηθεί ότι έχει αποδεχτεί εκ των προτέρων τους όρους κάθε Χρηματοδοτικής 
Ενίσχυσης που καθορίζονται στην αντίστοιχη Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης. Προς 
αποφυγή αμφιβολίας, το ΕΤΧΣ δεν υποχρεούται να διάκειται ευμενώς σε 
οποιοδήποτε αίτημα του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους οποτεδήποτε για την 
τροποποίηση ή αναδιάρθρωση των οικονομικών όρων οποιασδήποτε 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης.



(7)               Σε κάθε Ημερομηνία Εκταμίευσης, το ΕΤΧΣ θα διαθέσει την 
Χρηματοδοτική Ενίσχυση στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος με τη μορφή 
Χρεωστικών Τίτλων ΕΤΧΣ, παραδίδοντας Χρεωστικούς Τίτλους ΕΤΧΣ που έχουν 
συνολικό θεωρητικό ονομαστικό κεφάλαιο, το οποίο (μετά από οποιαδήποτε 
αναπροσαρμογή στρογγυλοποίησης) είναι ίσο με το αντίστοιχο Ποσό 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης στο (i) Λογαριασμό ΤΤΕ Πιστωτικού Ιδρύματος, ή (ii) 
στο λογαριασμό τίτλων του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους που διατηρείται στο 
Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, οι λεπτομέρειες του οποίου θα κοινοποιηθούν εγγράφως 
από την Ελλάδα ή την Τράπεζα της Ελλάδος στο ΕΤΧΣ (με αντίγραφο απευθυνόμενο 
στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος) τουλάχιστον δύο (2) Εργάσιμες Ημέρες πριν την 
Ημερομηνία Εκταμίευσης. Τα Κόστη Έκδοσης θα καταβληθούν από το ΕΤΧΣ μέσω 
ποσών που έχουν παρακρατηθεί, όπου αυτό είναι εφικτό, για το σκοπό αυτό, ή έχουν 
τιμολογηθεί ξεχωριστά. Τυχόν πρόσθετα κόστη που προκύπτουν θα μπορούν να 
ανακτηθούν σύμφωνα με τον Όρο 5(5). Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένων του υπολογισμού και της καταβολής τόκου και κάθε 
αποπληρωμής, το ανεξόφλητο ποσό θα  προσδιορίζεται με βάση το Ποσό 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης και δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από τυχόν μεταβολή 
στην τρέχουσα αξία των Χρεωστικών Τίτλων ΕΤΧΣ.

(8)               Προς αποφυγή αμφιβολίας, το Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που θα 
χορηγηθεί  στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος, όπως ορίζεται στη Γνωστοποίηση 
Αποδοχής δεν μειώνεται σύμφωνα με οποιαδήποτε παρακράτηση, όπως 
συνομολογείται (ι) στον ορισμό της Προμήθειας Διαχείρισης, (ιι) στον Όρο 3(7) 
σχετικά με τις Δαπάνες Έκδοσης ή (ιιι) στον Όρο 5(6) σχετικά με την Αρνητική 
Διακράτηση.

(9)               Η εκταμίευση οποιασδήποτε Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, σε καμία 
περίπτωση, δεν δεσμεύει τα Μέρη να προχωρήσουν στην  παροχή και αποδοχή 
οποιασδήποτε περαιτέρω Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης είτε σύμφωνα με την παρούσα 
Σύμβαση, είτε με οποιαδήποτε άλλη Σύμβαση μεταξύ των Μερών.

(10)           Το δικαίωμα του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους να αιτηθεί 
Χρηματοδοτική Ενίσχυση υπό την παρούσα Σύμβαση εκπνέει στο τέλος της 
εφαρμοστέας επί της σχετικής ενίσχυσης Περιόδου Διαθεσιμότητας, κατόπιν της 
οποίας οποιοδήποτε εκταμιευθέν ποσό σύμφωνα με τη Σύμβαση Χρηματοδοτικής 
Ενίσχυσης θα θεωρείται αυτομάτως ακυρωθέν, όπως ορίζεται στον Όρο 2(3)(γ).

4.                                                      ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ   

(1)               Δηλώσεις

Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος δηλώνει και εγγυάται στο ΕΤΧΣ κατά την ημέρα 
της παρούσας Σύμβασης και για κάθε Ημερομηνία Εκταμίευσης ότι:

(α)        οποιαδήποτε Χρηματοδοτική Ενίσχυση θα αποτελεί μη εξασφαλισμένη, 
άμεση,   ανεπιφύλακτη, κύρια, μη υποτεταγμένη και γενική υποχρέωση του 
Επωφελούμενου Κράτους Μέλους και θα κατατάσσεται τουλάχιστον κατ’ ισιμοιρία 
με όλα τα υπόλοιπα υφιστάμενα και μελλοντικά ανεξασφάλιστα και μη υποτεταγμένα 
δάνεια και υποχρεώσεις του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους που προκύπτουν από 
τα υφιστάμενα η μελλοντικά χρέη του.

(β)        η υλοποίηση, παράδοση και εκτέλεση της Σύμβασης και του Μνημονίου (και 
των εξ αυτών προβλεπόμενων συναλλαγών) δεν θα: (i) παραβιάζουν οποιοδήποτε 
εφαρμοστέο νόμο, κανονισμό ή κανόνα καμίας αρμόδιας αρχής ή καμία σύμβαση ή 
συνθήκη δεσμευτική για αυτό ή για οποιαδήποτε αρχή αυτού, (ii) αποτελούν γεγονός 
καταγγελίας (οιονδήποτε τρόπο περιγραφόμενο) σύμφωνα με οποιοδήποτε από τα 
ζητήματα που αναγράφονται στην υποπαράγραφο (i), και (iii) οδηγούν στη 
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δημιουργία εξασφάλισης ή δημιουργούν υποχρέωση χορήγησης εξασφάλισης ή 
μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων (μέσω εξασφαλιστικής σύμβασης ή 
συμφωνιών με παρόμοιο οικονομικό αποτέλεσμα) προς όφελος οποιουδήποτε άλλου 
προσώπου,

(γ)        καμία διαδικασία ενώπιον δικαστηρίων, διαιτησία ή διοικητικές διαδικασίες ή 
έρευνες από ή για λογαριασμό δικαστηρίου, διαιτητικού οργάνου ή αρχής που μπορεί 
να θίξουν την υλοποίηση ή εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης ή του Μνημονίου (ή 
των συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτών) ή που, εάν 
παρερμηνευθούν, είναι εύλογο να έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην 
ικανότητά συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση ή τις 
συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτών ή του Μνημονίου 
Συνεννόησης δεν έχει (στο μέτρο που γνωρίζει και πιστεύει (έχοντας 
πραγματοποιήσει ορθό και ενδελεχή έλεγχο) ξεκινήσει ούτε επαπειλείται,

(δ)        η νομική γνωμοδότηση και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του Νομικού 
Συμβούλου του Κράτους, στο Υπουργείο Οικονομικών του Επωφελούμενου Κράτους 
Μέλους, η οποία έχει παρασχεθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα  στον Όρο  3(3)(α) είναι 
ακριβής και ορθή και

(ε)        οι νόμοι της Ελλάδας δεν απαιτούν το ΕΤΧΣ να νομιμοποιείται ως πιστωτικό 
ίδρυμα ή να αποκτήσει οποιαδήποτε άδεια, συναίνεση, ή κανονιστική ή διοικητική 
εξουσιοδότηση, ως προϋπόθεση για την παροχή τέτοιας Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης 
ή να είναι ικανό να επιβάλει την τήρηση των υποχρεώσεων του Επωφελούμενου 
Κράτους Μέλους αναφορικά με την Χρηματοδοτική Ενίσχυση, ή ένα τέτοιος νόμος 
είναι εφαρμοστέος ότι υφίσταται εξαίρεση από τέτοια προϋπόθεση υπό τους νόμους 
της Ελλάδας, υπέρ του ΕΤΧΣ.  

Υποχρεώσεις Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε 
σχέση με το Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης, μέχρι την ολοσχερή αποπληρωμή του 
υπό την παρούσα Σύμβαση κεφαλαίου και την ολοκληρωτική καταβολή όλων των 
οφειλόμενων από την παρούσα Σύμβαση τόκων και επιπρόσθετων ποσών, αν 
υπάρχουν:

(α)        με την εξαίρεση των εμπράγματων βαρών, τα οποία απαριθμούνται στις 
υποπαραγράφους (1) έως (8) κατωτέρω:

(i)         να μην ασφαλίζει με υποθήκη, ενέχυρο, ή οποιοδήποτε άλλο εμπράγματο 
βάρος επί των ιδίων περιουσιακών του στοιχείων ή εσόδων οποιοδήποτε παρόν ή 
μελλοντικό Σχετικό Χρέος και οποιαδήποτε εγγύηση ή αποζημίωση που δόθηκε σε 
σχέση με αυτό, εκτός αν η Χρηματοδοτική Ενίσχυση, συγχρόνως, συμμετέχει κατ’ 
ισομοιρία (pari passu) και κατ’ αναλογία σε τέτοια εξασφάλιση και

(ii)        να μην χορηγήσει σε οποιονδήποτε άλλο πιστωτή ή κάτοχο του δημοσίου 
χρέους οποιαδήποτε προτεραιότητα έναντι του ΕΤΧΣ.

            Η χορήγηση των ακόλουθων βαρών δεν θα συνιστά παραβίαση του παρόντος 
Όρου:

(1)        βάρη σε οποιαδήποτε περιουσία, τα οποία δόθηκαν προς εξασφάλιση της τιμής 
κτήσεως τέτοιας περιουσίας και κάθε ανανέωση ή επέκταση κάθε τέτοιου 
εμπράγματου βάρους που περιορίζεται στην αρχική περιουσία που καλύπτεται από 
αυτά και που εξασφαλίζει οποιαδήποτε ανανέωση ή επέκταση της αρχικώς 
εξασφαλισθείσας χρηματοδότησης και

(2)        βάρη σε εμπορικά αγαθά που προκύπτουν στο πλαίσιο συνήθων εμπορικών 
συναλλαγών (και λήγουν το αργότερο μετά από ένα έτος) για τη χρηματοδότηση της 



εισαγωγής και εξαγωγής τέτοιων αγαθών προς ή από τη χώρα του Επωφελούμενου 
Κράτους Μέλους και

(3)        βάρη που εξασφαλίζουν ή προβλέπουν την καταβολή του Σχετικού Χρέους, τα οποία 
προέκυψαν αποκλειστικά προκειμένου να παρασχεθεί χρηματοδότηση για 
συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, με την προϋπόθεση ότι οι περιουσίες στις οποίες 
εφαρμόζονται τα εν λόγω βάρη συνιστούν το αντικείμενο τέτοιων επενδυτικών 
σχεδίων, ή αποτελούν έσοδα ή αξιώσεις που προκύπτουν από το σχέδιο και

(4)        οποιαδήποτε υπάρχοντα κατά την ημέρα υπογραφής της παρούσας Σύμβασης βάρη, 
υπό την προϋπόθεση ότι  τέτοια βάρη περιορίζονται στις περιουσίες που επί του 
παρόντος επηρεάζονται από αυτή και περιουσίες που επηρεάζονται από τέτοια βάρη, 
σύμφωνα με συμβόλαια εν ισχύ κατά την ημέρα υπογραφής της παρούσας Σύμβασης 
(περιλαμβανομένης, σε περίπτωση αμφιβολίας της οριστικοποίησης  τυχόν 
κυμαινόμενης χρέωσης που βρισκόταν ήδη σε ισχύ κατά την υπογραφή της παρούσας 
Σύμβασης) και δεδομένου περαιτέρω ότι τέτοια βάρη εξασφαλίζουν ή προβλέπουν 
την καταβολή εκείνων μόνο των υποχρεώσεων που είναι εξασφαλισμένες ή 
προβλεπόμενες κατά την ημέρα της παρούσας ή τυχόν αναχρηματοδότηση τέτοιων 
υποχρεώσεων και

(5)        όλα τα υπόλοιπα θεσπισμένα βάρη και προνόμια που λειτουργούν αποκλειστικά 
δυνάμει νόμου και ευλόγως δεν μπορούν να παρακαμφθούν από το Επωφελούμενο 
Κράτος Μέλος και

(6)        οποιοδήποτε βάρος που χορηγήθηκε ή για το οποίο δόθηκε συναίνεση στα πλαίσια 
μίας συναλλαγής τιτλοποίησης απαιτήσεων για την οποία έχει δοθεί η συναίνεση από 
το ΕΤΧΣ, με την προϋπόθεση  ότι τέτοια συναλλαγή είναι  συνεπής με τους όρους της 
πολιτικής του Μνημονίου Συνεννόησης και λογίζεται στους εθνικούς λογαριασμούς 
σύμφωνα με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA 95) και την 
καθοδήγηση της Eurostat σχετικά με τις πράξεις τιτλοποίησης που διενεργούνται από 
κυβερνήσεις των Κρατών Μελών και

(7)        οποιοδήποτε βάρος ασφαλίζει τις υποχρεώσεις του Επωφελούμενου Κράτους 
Μέλους έναντι οποιουδήποτε κεντρικού αποθετηρίου αξιών, όπως τα Euroclear και 
Clearstream, το οποίο δόθηκε στο πλαίσιο συνήθους εμπορικής δραστηριότητας και 

(8)        οποιοδήποτε βάρος ασφαλίζει χρέος μικρότερο από ΕΥΡΩ 3 εκατομμύρια, με την 
προϋπόθεση ότι το μέγιστο σύνολο όλου του ασφαλισμένου με τέτοια βάρη χρέους  
δεν θα υπερβαίνει τα ΕΥΡΩ 50 εκατομμύρια.

Ο όρος «χρηματοδότηση συγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος» σημαίνει τη 
χρηματοδότηση της απόκτησης, κατασκευής ή ανάπτυξης οποιωνδήποτε περιουσιών 
στο πλαίσιο ενός προγράμματος, αν ο φορέας που παρέχει τέτοια χρηματοδότηση 
συμφωνεί να αντιμετωπίσει τις χρηματοδοτούμενες περιουσίες και τα έσοδα που θα 
δημιουργηθούν από τη λειτουργία τους, ή τις απώλειες και τη ζημία, ως την κύρια 
πηγή αποπληρωμής των προκαταβληθέντων ποσών.

(β)        να χρησιμοποιήσει το Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης κάθε 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης με συνέπεια προς την(ις) απόφαση(εις), όπως εκάστοτε 
ισχύουν και σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεννόησης, όπως έχει τροποποιηθεί ή 
συμπληρωθεί κατά την ημέρα της σχετικής Αίτησης Χρηματοδότησης που 
εφαρμόζεται σε αυτή τη Χρηματοδοτική Ενίσχυση,

(γ)        να χρησιμοποιήσει τους Χρεωστικούς Τίτλους ΕΤΧΣ που θα λάβει με βάση 
τη Διευκόλυνση Τόκων Ομολόγων αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας Σύμβασης και του Μνημονίου και να μην εκποιήσει, μεταβιβάσει ή 
παράσχει εξασφάλιση επ’ αυτών ή προβεί σε άλλες συναλλαγές με τους εν λόγω 



τίτλους παρά μόνο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και του 
Μνημονίου,

(δ)        να λάβει και να διατηρήσει σε πλήρη ισχύ όλες τις άδειες που είναι 
απαραίτητες για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
Σύμβαση,  

(ε)        να συμμορφώνεται από κάθε άποψη με τους εφαρμοστέους νόμους που 
μπορεί να επηρεάζουν την ικανότητά του να εκτελέσει την παρούσα Σύμβαση και τη 
Σύμβαση Συγχρηματοδότησης,

(στ)      να καταβάλει όλες τις προμήθειες και δαπάνες, ειδικότερα τα έξοδα λύσης ή 
καταγγελίας ή έξοδα μεταφοράς που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο οποιουδήποτε 
Χρηματοδοτικού Μέσου ή σύμβασης αντιστάθμισης κινδύνου που το ΕΤΧΣ ανέλαβε 
υπό την παρούσα Σύμβαση μετά από Γνωστοποίηση Αποδοχής, ανεξαρτήτως αν η 
εκταμίευση της σχετικής Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης λάβει πράγματι χώρα, (ζ)        
το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του 
ΕΤΧΣ, άμεσα  είτε έμμεσα, μέσω της τράπεζας Της Ελλάδος, οποιουδήποτε 
συνδεδεμένου μέρους ή αντιπροσώπου ή εταιρείας ειδικού σκοπού δεν θα καταρτίσει 
ή συνομολογήσει συναλλαγές ή συμφωνίες που αφορούν την απόκτηση αγορά ή 
ανταλλαγή Νέων Ελληνικών Ομολόγων σε τιμή είτε ίση είτε ανώτερη είτε κατώτερη 
της ονομαστικής αξίας, εκτός εάν η συναλλαγή αυτή για την απόκτηση, αγορά ή 
ανταλλαγή Νέων Ελληνικών Ομολόγων εξυπηρετεί σκοπούς βραχυπρόθεσμης 
επένδυσης υπό την έννοια του Όρου 6(2)(α). Εφόσον μια συναλλαγή ή προτεινόμενη 
συναλλαγή απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΕΤΧΣ σύμφωνα με τον 
παρόντα όρο το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος πρέπει να κοινοποιήσεις στο ΕΤΧΣ 
τις λεπτομέρειες της προτεινόμενης συναλλαγής προκειμένου να αιτηθεί την έγκριση  
το αργότερο  δέκα εργάσιμες μέρες πριν από την ημέρα κατά την οποία το 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος καταρτίσει ή προτείνει να καταρτιστεί μια νομικά 
δεσμευτική προσφορά ή συμφωνία σχετικά με την εν λόγω συναλλαγή και

(ε)        Γενικότερα, να αποζημιώσει το ΕΤΧΣ σε πρώτη ζήτηση έναντι κάθε δαπάνης, 
αξίωσης, ζημίας, υποχρέωσης ή εξόδων (συμπεριλαμβανομένων νομικών αμοιβών, 
εξόδων διερεύνησης και τυχόν φόρου προστιθέμενης αξίας ή ισοδύναμου αυτού) τα 
οποία επιβαρύνουν το ΕΤΧΣ λόγω (α) οποιασδήποτε αναληθούς, ανακριβούς ή 
παραπλανητικής πληροφορίας η οποία ελήφθη από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος 
σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, το Μνημόνιο, ή τις συναλλαγές που αναφέρονται 
σε αυτά ή / και (β) λόγω οποιασδήποτε αγωγής, αξίωσης, απαίτησης, διαδικασίας, 
έρευνας, διαιτησίας ή απόφασης σε βάρος του ΕΤΧΣ (είτε σύμφωνα με το 
χρηματιστηριακό δίκαιο (και) το δίκαιο δημοσίων προτάσεων είτε με άλλο τρόπο) και 
λόγω της κατάρτισης από το ΕΤΧΣ και εκπλήρωσης από αυτό της παρούσας 
Σύμβασης ή σε σχέση με τις συναλλαγές που προβλέπονται σε αυτή στο Μνημόνιο, 
συμπεριλαμβανομένης της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων και 
οποιουδήποτε πληροφοριακού δελτίου πρόσκλησης ή άλλου εγγράφου εκδοθέντος ή 
συναφθέντος σε σχέση με αυτές

5.                                                      ΕΠΙΤΟΚΙΟ, ΕΞΟΔΑ και   ΔΑΠΑΝΕΣ

(1)               Σε σχέση με την Χρηματοδοτική Ενίσχυση, θα εφαρμόζεται επιτόκιο επί 
του Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης το οποίο θα ισούται με το Επιτόκιο κατά τη 
διάρκεια κάθε Περιόδου Εκτοκισμού. 

(2)               Σε κάθε Ημερομηνία Καταβολής Τόκου το Επωφελούμενο Κράτος 
Μέλος θα καταβάλλει σε διαθέσιμα κεφάλαια στο λογαριασμό που θα του 
κοινοποιείται εγγράφως από το ΕΤΧΣ και το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος (ή σε 
κάθε άλλο πρόσωπο ή λογαριασμό που τα Μέρη ενδέχεται να συμφωνήσουν κάθε 
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φορά για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης) ένα ποσό που θα αντιστοιχεί στον 
τόκο που θα οφείλεται κατά την Ημερομηνία Καταβολής Τόκου.

(3)               Ανεξάρτητα από όσα ορίζονται στον Όρο 8, εφόσον το Επωφελούμενο 
Κράτος Μέλος αποτύχει να καταβάλλει κάθε ληξιπρόθεσμο ποσό υπό την παρούσα 
Σύμβαση κατά την ημέρα λήξης του, το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα οφείλει να 
καταβάλει επιπλέον τόκο υπερημερίας επί του ανωτέρω ποσού (ή επί κάθε μη 
πληρωθέντος ποσού που οφείλεται κάθε φορά) στο ΕΤΧΣ από την ημέρα λήξης μέχρι 
την ημέρα πλήρους καταβολής, το οποίο θα υπολογίζεται σε σχέση με διαδοχικές 
περιόδους εκτοκισμού (κάθε μια από τις οποίες θα διαρκεί κατ’ επιλογή του ΕΤΧΣ, 
όπου η πρώτη τέτοια περίοδος θα ξεκινά την αντίστοιχη δήλη ημέρα και, εφόσον 
είναι εφικτό, θα έχει διάρκεια μιας εβδομάδας) με ετήσιο επιτόκιο επί του ανωτέρω 
ποσού ίσου με 200 μονάδες βάσης επί του υψηλότερου εκ των (α) του EURIBOR που 
θα ισχύει στην αντίστοιχη περίοδο επιλογής του ETXΣ και (β) το Επιτόκιο το οποίο 
θα οφείλονται αν το καθυστερημένο ποσό θεωρούνταν, κατά την περίοδο μη 
πληρωμής του, Χρηματοδοτική Ενίσχυση. Για όσο διάστημα διαρκεί η αδυναμία 
πληρωμής, το ανωτέρω επιτόκιο θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Όρου 5(3) κατά την τελευταία ημέρα της αντίστοιχης περιόδου εκτοκισμού και τυχόν 
μη καταβληθέντες τόκοι υπό τον παρόντα όρο που αφορούν προηγούμενες περιόδους 
εκτοκισμού θα προστίθενται στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου εκτοκισμού. Ο 
τόκος υπερημερίας θα είναι άμεσα ληξιπρόθεσμος και πληρωτέος.  

(4)               Κατόπιν εύλογου αιτήματος του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους, το 
ΕΤΧΣ θα παρέχει λεπτομερή περιγραφή όλων των εξόδων που θα βαρύνουν το 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος, και συγκεκριμένα προμήθειες και άλλες δαπάνες, 
συμπεριλαμβανομένου του μέρους που αντιστοιχεί στο Επωφελούμενο Κράτος 
Μέλος.  

Η Αρνητική Διακράτηση, η Απώλεια Τόκου, τα Έξοδα Έκδοσης και όλα οι 
υπόλοιπεςπρομήθειες, δαπάνες και έξοδα που προκύπτουν από το ΕΤΧΣ σε σχέση με 
τις Διαδικασίες Προχρηματοδότησης, τις Ενδιάμεσες Χρηματοδοτήσεις ή Οριστικές 
Χρηματοδοτήσεις θα καταβάλλονται άμεσα από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος το 
νωρίτερο εντός (5) Εργασίμων Ημερών αμέσως μετά την παραλαβή των τιμολογίων 
τα οποία το ΕΤΧΣ θα υποβάλλει περιοδικά, το αργότερο ανά 
τρίμηνο.                                                

(5)   Η εν λόγω πληρωμή θα γίνεται σε λογαριασμό που θα ορίζει ειδικά το ΕΤΧΣ.

(6)               Το ΕΤΧΣ θα δικαιούται, όπου αυτό είναι εφικτό, να αφαιρεί την 
Αρνητική Διακράτηση μαζί με όλες τις προμήθειες, αμοιβές, έξοδα και δαπάνες που 
σχετίζονται με τις Διαδικασίες Προχρηματοδότησης κάθε φορά που υπολογίζει το 
ποσό που θα διατεθεί σε σχέση με το Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης. 

(7)               Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος αναλαμβάνει να πληρώσει στο ΕΤΧΣ 
κάθε πρόσθετο τόκο και όλα τα έξοδα και τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των 
νομικών αμοιβών τα οποία θα προκύπτουν και θα πληρώνονται υπέρ του ΕΤΧΣ λόγω 
παραβίασης κάθε υποχρέωσης υπό την παρούσα Σύμβαση από το Επωφελούμενο 
Κράτος Μέλος.

(8)               Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέσο αντιστάθμισης σε σχέση Μέσο 
Χρηματοδότησης το οποίο χρηματοδοτεί οποιαδήποτε Χρηματοδοτική Ενίσχυση 
λήξει νωρίτερα για οποιοδήποτε λόγο (ακόμη και αν αυτό συμβεί από το ΕΤΧΣ 
σύμφωνα με τους όρους του εν λόγω μέσου αντιστάθμισης) το Επωφελούμενο 
Κράτος Μέλος θα αποζημιώσει το ΕΤΧΣ για κάθε δαπάνη εξυπηρέτησης του 
αντίστοιχου Μέσου Χρηματοδότησης λόγω μη αντιστάθμισης καθώς και για όλα τα 



έξοδα που προκύπτουν λόγω της πρόωρης λήξης (εφόσον οι εν λόγω δαπάνες δεν 
περιλαμβάνονται ήδη στο Κόστος Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ).

(9)               Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα βαρύνεται με όλα τα έξοδα, βάρη, 
και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων νομικών, συμβουλευτικών, τραπεζικών ή 
χρηματιστηριακών δαπανών που προκύπτουν σε σχέση με την προετοιμασία, 
υπογραφή, εφαρμογή και λήξη της παρούσας Σύμβασης ή κάθε άλλου σχετικού 
κειμένου, τροποποίησης, συμπληρώματος ή παραίτησης που αφορά στην παρούσα 
Σύμβαση ή άλλου σχετικού κειμένου συμπεριλαμβανομένων των εξόδων και 
δαπανών που καταβάλλονται στο ΕΤΧΣ σχετικά με την προετοιμασία και έκδοση των 
Χρηματοδοτικών Μέσων για τη χρηματοδότηση της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης υπό 
την παρούσα. Τα εν λόγω έξοδα και δαπάνες που θα βαρύνουν το Επωφελούμενο 
Κράτος Μέλος περιλαμβάνουν νομικά έξοδα (για τη λήψη νομικών γνωματεύσεων 
και τη σύνταξη κειμένων), έξοδα οίκων πιστοληπτικής διαβάθμισης, έξοδα εισαγωγής 
σε χρηματιστήριο, έξοδα μετακινήσεων (εφόσον υπάρχουν), προμήθειες που 
σχετίζονται με Χρηματοδοτικά Μέσα, αμοιβές παρόχων υπηρεσιών και οίκων 
εκκαθάρισης, φόρους, έξοδα καταχώρισης και δημοσίευσης 

(10)           Εφόσον επέλθουν οι περιστάσεις που περιγράφονται στον ορισμό της 
Αποτρεπτικής Πληρωμής, η εν λόγω πληρωμή θα οφείλεται και θα καταβάλλεται από 
το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος στο ΕΤΧΣ την τελευταία ημέρα του 
ημερολογιακού τριμήνου κατά το οποίο θα επιβάλλεται η Αποτρεπτική Πληρωμή. Η 
Αποτρεπτική Πληρωμή θα επιστρέφεται πλήρως από το ΕΤΧΣ, μαζί με 
δεδουλευμένους τόκους που προκύπτουν από την επένδυση της Αποτρεπτικής 
Πληρωμής, αμέσως μόλις αναβιώνει η εκταμίευση της χρηματοδοτικής ενίσχυσης 
στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος.

6.                                                      ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ, ΠΡΟΩΡΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ   
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ και ΑΚΥΡΩΣΗ        

(1)                

(α)        Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα πρέπει να αποπληρώσει σε ισόποσες 
πληρωμές κεφαλαίου το ονομαστικό κεφάλαιο κάθε υπολειπόμενου κατά το χρόνο 
εκείνο Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης κάθε Ημερομηνία Καταβολής Κεφαλαίου 
μέχρι τη Διάρκεια του.

(β)        Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα μεταφέρει το ποσό του οφειλόμενου 
κεφαλαίου στο ΕΤΧΣ καταβάλλοντας το εν λόγω ποσό στο λογαριασμό που θα 
υποδειχθεί από το ΕΤΧΣ εγγράφως στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος. 

(γ)        Οποιοδήποτε ποσό που θα αποπληρωθεί ή θα μεταφερθεί στο λογαριασμό 
που αναφέρεται στους όρους 6(1)(b) και 7(3) δεν μπορεί να διατεθεί εκ νέου μέσω 
δανείου.

(2)               Εφόσον χρηματοδότηση που έχει δοθεί σε Επωφελούμενο Κράτος Μέλος 
υπό τη Σύμβαση ΔΝΤ ή υπό οποιεσδήποτε διευκολύνσεις παρεχόμενες από τους 
Παρόχους Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, το ΔΝΤ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα Νέα 
Ελληνικά Ομόλογα  αποπληρωθεί πρόωρα ολικά η μερικά σε εθελοντική ή 
υποχρεωτική βάση, ανάλογο μέρος του Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης της 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που παρέχεται υπό την παρούσα θα καθίσταται άμεσα 
ληξιπρόθεσμο και καταβλητέο κατά ανάλογο ποσό το οποίο θα αντιστοιχεί στο μέρος 
που αντιπροσωπεύει το ποσό κεφαλαίου που αποπληρώθηκε πρόωρα σε σχέση με τη 
Σύμβαση ΔΝΤ, τη σχετική διευκόλυνση ή τα Νέα Ελληνικά Ομόλογα σε σχέση με το 
συνολικό ποσό κεφαλαίου που υπολείπεται σε σχέση με τη Σύμβαση ΔΝΤ, τη 
σχετική διευκόλυνση και/ή τα Νέα Ελληνικά Ομόλογα αμέσως πριν την πρόωρη 
αποπληρωμή. Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα αποζημιώνει το ΕΤΧΣ για όλα τα 
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έξοδα, δαπάνες, προμήθειες, έξοδα αντιστάθμισης και Απώλεια Τόκων που 
προκύπτει ή είναι πληρωτέα από το ΕΤΧΣ λόγω της πρόωρης αποπληρωμής σε σχέση 
με οιαδήποτε Χρηματοδοτική Ενίσχυση βάσει του παρόντος όρου. Για την αποφυγή 
αμφιβολιών, η απόκτηση Νέων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου από το 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα υπόκειται στον Όρο 6(2), εκτός αν (α) το συνολικό 
ποσό αυτής της απόκτησης δεν ξεπερνά σε οποιοδήποτε χρόνο τα [1] δις ΕΥΡΩ και οι 
αποκτήσεις από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος λαμβάνουν χώρα για σκοπούς 
βραχυπρόθεσμων επενδύσεων (για έξι μήνες ή λιγότερο) και όχι για τον σκοπό 
διακράτησης των Νέων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου μέχρι τη λήξη τους η την 
αποπληρωμή τους ή (β) το ΕΤΧΣ έδωσε τη ρητή συναίνεση του για αυτές τις 
συναλλαγές σύμφωνα με τον όρο 4(2)( ζ).

(3)               Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα καλύψει όλα τα κόστη, έξοδα, 
προμήθειες, έξοδα αντιστάθμισης κινδύνου και Απώλεια Τόκων που θα προκληθούν 
και/ή θα πληρωθούν από το ΕΤΧΣ ως συνέπεια πρόωρης αποπληρωμής σε σχέση με 
τη Χρηματοδοτική Ενίσχυση σύμφωνα με τον παρόντα Όρο.       

(4)               Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος μπορεί να ακυρώσει, με προηγούμενη 
έγγραφη ειδοποίηση τουλάχιστον δέκα (10) Εργασίμων Ημερών όλο ή οποιοδήποτε 
μέρος (με ελάχιστο το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ) του μη εκταμιευθέντος 
ποσού του Συνολικού Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης σύμφωνα με την παρούσα 
Σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει γίνει Αίτηση Χρηματοδότησης για αυτό το 
ποσό.

(5)               Το ΕΤΧΣ μπορεί να ακυρώσει όλο ή οποιοδήποτε μέρος του μη 
εκταμιευθέντος ποσού του Συνολικού Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που θα 
είναι διαθέσιμο βάσει της Σύμβασης εάν (i) το Μνημόνιο τροποποιηθεί κατά τρόπο 
που μειώνει το ποσό της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που είναι διαθέσιμο στο 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος, ή (ii) το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ενημερώσει 
για την πρόθεσή του να μην κάνει άλλες αναλήψεις βάσει της παρούσας Σύμβασης.

(6)               Το ΕΤΧΣ μπορεί επίσης να ακυρώσει όλο ή οποιοδήποτε μέρος του μη 
εκταμιευθέντος ποσού του Συνολικού Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, εάν το 
ΔΝΤ ακυρώσει τη Σύμβαση ΔΝΤ ή οποιοσδήποτε άλλος Πάροχος Χρηματοδοτικής 
Ενίσχυσης ακυρώσει τη χρηματοδοτική του ενίσχυση ή το  Επωφελούμενο Κράτος 
Μέλος  ακυρώσει την έκδοση των Νέων Ελληνικών Ομολόγων, εν όλω ή εν μέρει. Σε 
αυτή την περίπτωση η ακύρωση αυτής της Ενίσχυσης θα είναι ανάλογη με (α) στην 
περίπτωση ακύρωσης από το ΔΝΤ, την αναλογία που το ακυρωμένο ποσό 
αντιπροσωπεύει στο συνολικό αρχικό ποσό αυτής της Σύμβασης ΔΝΤ όπως ορίζεται 
στο Προοίμιο (6) και (β) στην περίπτωση ακύρωσης οποιασδήποτε άλλης 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης, το ποσοστό που το ακυρωθέν ποσό αντιπροσωπεύει στο 
σύνολο των αρχικών ποσών της παρούσας Σύμβασης Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης, της Σύμβασης ΔΝΤ και καθεμιάς από τις ενισχύσεις που παρέχονται 
από τους Παρόχους Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης και (γ) τον όγκο της σκοπούμενης 
για έκδοσης Νέων Ελληνικών Ομολόγων.

(7)               Εάν το ΕΤΧΣ βεβαιώσει εγγράφως στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος 
ότι έχει συμβεί Γεγονός Διατάραξης Χρηματοπιστωτικών Αγορών και ότι δεν μπορεί 
να ανα-χρηματοδοτήσει τα Μέσα Χρηματοδότησης που χρηματοδοτούν την 
Χρηματοδοτική Ενίσχυση που διατίθεται σύμφωνα με την παρούσα Διευκόλυνση 
στην τότε λήξη τους, το ΕΤΧΣ, βάσει αξιολόγησης σε συνεργασία με τα μέλη της 
Τρόικας, την Επιτροπή και την ΕΚΤ] της ρευστότητας του Επωφελούμενου Κράτους 
Μέλους, θα εκτιμήσει την ικανότητα του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους να 
αποπληρώσει το ποσό που υπόκειται σε ανανέωση. Αν το αποτέλεσμα της 
αξιολόγησης είναι ότι το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος έχει επαρκή ταμειακά 



διαθέσιμα, τότε  εκτός εάν το ΕΤΧΣ κοινοποιήσει το αντίθετο, αντίστοιχο ποσό της 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης θα καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό κατά την 
ημερομηνία της λήξης αυτών των Μέσων Χρηματοδότησης. Αυτή η αποπληρωμή θα 
αποτελεί προκαθορισμένη αποπληρωμή και όχι εκούσια ή αναγκαστική προ-
πληρωμή.

7.                                                      ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ   

(1)               Όλες οι καταβολές που πρέπει να γίνουν από το Επωφελούμενο Κράτος 
Μέλος θα λάβουν χώρα χωρίς συμψηφισμό ή προβολή ανταπαίτησης, ελεύθερες και 
απαλλαγμένες από, και χωρίς εκπτώσεις για, φόρους, προμήθειες και άλλες χρεώσεις 
καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. 

(2)               Το Επωφελούμενο Κράτος- Μέλος δηλώνει ότι όλες οι καταβολές και 
μεταφορές σύμφωνα με αυτή τη Σύμβαση, καθώς και η ίδια η Σύμβαση, δεν 
υπόκεινται σε φόρο ή άλλου είδους δασμό στη χώρα του Επωφελούμενο Κράτους- 
Μέλους και δεν θα υπόκεινται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. Εάν παρόλα 
αυτά, το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ή η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεωθούν με 
νόμο να προβούν σε τέτοιου είδους εκπτώσεις, το επωφελούμενο Κράτος- Μέλος θα 
καταβάλλει το απαιτούμενο υπερβάλλον ποσό προκειμένου μετά τις απαιτούμενες 
από το νόμο μειώσεις, το ΕΤΧΣ να λαμβάνει στο ακέραιο τα ποσά που προβλέπονται 
στη Σύμβαση.  

(3)               Όλες οι καταβολές τόκου ή κεφαλαίου από το Επωφελούμενο Κράτος 
Μέλος θα πρέπει να γίνουν μέσω μηνύματος SWIFT [●] σε TARGET2 τη σχετική 
ημέρα πληρωμής πριν από τις 11 π.μ ώρα Φρανκφούρτης στους TARGET2 
συμμετέχοντες SWIFT-BIC: [●], υπέρ του λογαριασμού του ΕΤΧΣ που έχει ορισθεί 
από το ΕΤΧΣ για το σκοπό αυτό.  

(4)               Η ΕΚΤ θα ενημερώσει το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος και την 
Τράπεζα της Ελλάδος τουλάχιστον (30) ημερολογιακές ημέρες πριν από την κάθε 
Ημερομηνία Καταβολής Τόκων  και Ημερομηνία Καταβολής Κεφαλαίου για το ποσό 
κεφαλαίου και τόκων πληρωτέο εκείνη την ημέρα και τις λεπτομέρειες (Επιτόκιο, 
Περίοδος Εκτοκισμού) επί τη βάσει των οποίων έχει υπολογιστεί ο τόκος. 

(5)               Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα στείλει στο ΕΤΧΣ και στην ΕΚΤ 
αντίγραφο των εντολών καταβολής που στάλθηκαν  στην Τράπεζα της Ελλάδος 
τουλάχιστον (2) Εργάσιμες Ημέρες πριν από κάθε Ημερομηνία Καταβολής Τόκων. 
Όλες οι υπόλοιπες καταβολές που είναι πληρωτέες από το επωφελούμενο Κράτος- 
Μέλος στο ΕΤΧΣ σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων 
Εξόδων Έκδοσης, Απώλειας Τόκου, Αρνητική Διακράτηση ή άλλες προμήθειες, 
έξοδα και δαπάνες ή προμήθειες πληρωτέες στο ΕΤΧΣ, θα καταβάλλονται μέσω 
μηνύματος SWIFT στο Target 2 πριν από τις 11:00 π.μ ώρα Φρανκφούρτης κατά τη 
σχετική μέρα πληρωμής στο λογαριασμό του ΕΤΧΣ που έχει ορισθεί για το σκοπό 
αυτό. 

(6)               Εάν το επωφελούμενο Κράτος Μέλος καταβάλλει κάποιο ποσό σχετικά 
με την Χρηματοδοτική Ενίσχυση το οποίο υπολείπεται του συνολικού ποσού που 
είναι οφειλόμενο και πληρωτέο σύμφωνα με αυτή τη Σύμβαση, το επωφελούμενο 
Κράτος- Μέλος παραιτείται κάθε δικαιώματος να οικειοποιηθεί της διαφοράς μεταξύ 
του ποσού που κατέβαλλε και του ποσού που ήταν πληρωτέο. 

Το ποσό που καταβάλλεται αναφορικά με μια τέτοια Χρηματοδοτική Ενίσχυση θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται για την ικανοποίηση των ληξιπρόθεσμων πληρωμών της 
Χρηματοδοτική Ενίσχυσης κατά την ακόλουθη σειρά: 

(α)        πρώτον για κάθε αμοιβή, έξοδα και αποζημιώσεις,
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(β)        δεύτερον  για τόκους υπερημερίας όπως καθορίζονται  στον όρο 5(3),

(γ)        τρίτον για τόκους, και 

(δ)        τέταρτον για κεφάλαιο 

δεδομένου ότι αυτά τα ποσά είναι πληρωτέα ή ληξιπρόθεσμα εκείνη την ημέρα.

(7)               Κάθε υπολογισμός και καθορισμός από το ΕΤΧΣ σύμφωνα με την 
παρούσα Σύμβαση: 

(α)        θα πρέπει να γίνεται κατά έναν εμπορικά λογικά τρόπο, και 

(β)        θα είναι, ελλείψει πρόδηλου σφάλματος, δεσμευτικός για το ΕΤΧΣ και το 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος.

8.                                                      ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ  

(1)               Το ΕΤΧΣ μπορεί, με γραπτή ενημέρωση του επωφελούμενου Κράτους-
Μέλους, να ακυρώσει το Πρόγραμμα και/ ή να κηρύξει το συνολικό ποσό κεφαλαίου 
κάθε Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους, 
ληξιπρόθεσμο και απαιτητό εάν:

(α)        το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ή η Τράπεζα της Ελλάδας δεν καταβάλλει 
οποιοδήποτε ποσό κεφαλαίου ή τόκων σε σχέση με οποιαδήποτε Χρηματοδοτική 
Ενίσχυση ή οποιοδήποτε άλλο ποσό πληρωτέο σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση 
κατά την ημερομηνία πληρωμής, στο σύνολό του ή μέρος αυτού, κατά τον τρόπο και 
στο νόμισμα που έχει συμφωνηθεί με την παρούσα Σύμβαση, ή 

(β)        Tο Eπωφελούμενο Κράτος- Μέλος ή η Τράπεζα της Ελλάδας αθετήσουν 
οποιαδήποτε υποχρέωσή τους από την παρούσα Σύμβαση  (συμπεριλαμβανομένης 
και της υποχρέωσης που διατυπώνεται στον όρο 1(5) της παρούσας Σύμβασης να 
εφαρμοστεί κάθε Χρηματοδοτική Ενίσχυση σύμφωνα με τους όρους του Μνημονίου 
παραλείποντας όμως τις υπόλοιπες υποχρεώσεις από το Μνημόνιο) διαφορετική από 
τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στον όρο 8(1)(α) της παρούσας Σύμβασης και αυτή 
η αθέτηση της υποχρέωσης εξακολουθεί για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα από 
την γραπτή περί τούτου ειδοποίηση, η οποία θα πρέπει να έχει δοθεί από το ΕΤΧΣ 
στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος, ή 

(γ)        το ΕΤΧΣ στείλει στο επωφελούμενο Κράτος- Μέλος μια δήλωση καταγγελίας 
για την περίπτωση που οι υποχρεώσεις του επωφελούμενου Κράτους- Μέλους ή της 
Τράπεζας της Ελλάδας από τη παρούσα Σύμβαση κηρυχθούν από δικαστήριο που 
έχει σχετική δικαιοδοσία ως μη δεσμευτικές ή μη εκτελεστές απέναντι στο 
επωφελούμενο Κράτος – Μέλος ή την Τράπεζα της Ελλάδας ή κηρυχθούν από το 
δικαστήριο που έχει σχετική δικαιοδοσίας ως παράνομες. 

(δ)        το ΕΤΧΣ στέλνει στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος μία δήλωση καταγγελίας 
στις περιπτώσεις που (i) έχει αποδειχθεί ότι αναφορικά με τη παρούσα Σύμβαση ή το 
Μνημόνιο, το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ή η Τράπεζα της Ελλάδας έχει εμπλακεί 
σε οποιαδήποτε πράξη απάτης, διαφθοράς ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη 
δραστηριότητα ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που είναι επιβλαβής για το ΕΤΧΣ ή (ii) 
οποιεσδήποτε δηλώσεις και εγγυήσεις που δόθηκαν από το επωφελούμενο Κράτος- 
Μέλος σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων και υποσχέσεων 
και εγγυήσεων που δόθηκαν σε σχέση με την παρασχεθείσα νομική γνωμοδότηση 
και/ή τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που παρασχέθηκαν σύμφωνα με τον όρο 3(3)
(α) της παρούσας Σύμβασης) είναι ανακριβή, αναληθή ή παραπλανητικά και τα οποία 
κατά την άποψη του ΕΤΧΣ θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην 
ικανότητα του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 
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από την παρούσα Σύμβαση ή από τα δικαιώματα του ΕΤΧΣ από την παρούσα 
Σύμβαση ή  

(ε)        κάθε προηγούμενη συμφωνία για την παροχή δανείου ή οποιασδήποτε άλλης 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης μεταξύ του επωφελούμενου Κράτους- Μέλους, της 
Τράπεζας της Ελλάδος και του ΕΤΧΣ ή οποιουδήποτε οργανισμού ή οργάνου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτήτως ποσού, έχει καταγγελθεί, ή υπάρχει αθέτηση της 
υποχρέωσης πληρωμής απέναντι στο ΕΤΧΣ ή οποιοδήποτε οργανισμό ή όργανο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ή την Τράπεζα της 
Ελλάδος, και αυτή η αθέτηση της υποχρέωσης πληρωμής επιτρέπει την καταγγελία, ή

(στ)      η Σύμβαση Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης ή η Σύμβαση Χρηματοδοτικής 
Ενίσχυσης PSI είναι το αντικείμενο μιας δήλωσης καταγγελίας, ή  

(ζ)        Το ΕΤΧΣ στέλνει στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος μία δήλωση 
καταγγελίας στις περιπτώσεις που υπάρχει αθέτηση υποχρέωσης πληρωμής σε σχέση 
με οποιαδήποτε σειρά Νέων Ελληνικών Ομολόγων ή οποιαδήποτε σειρά Νέων 
Ελληνικών Ομολόγων είναι το αντικείμενο μιας δήλωσης καταγγελίας, ή

(η)        το Σχετικό Χρέος του επωφελούμενου Κράτους-Μέλους, το οποίο κατά 
κεφάλαιο ξεπερνά συνολικά το ποσό των ΕΥΡΩ 250 εκατομμυρίων, είναι το 
αντικείμενο καταγγελίας όπως αυτή ορίζεται στο μέσο που διέπει ή αποδεικνύει αυτό 
το χρέος πληρωμών, ή

(θ)        Το Επωφελούμενο Κράτος- μέλος δεν κάνει έγκαιρες επαναγορές από το 
ΔΝΤ σε σχέση με τη Συμφωνία ΔΝΤ των εκκρεμών αγορών σύμφωνα με το 
εφαρμοστέο πρόγραμμα υποχρεώσεων επαναγοράς ή έχει ληξιπρόθεσμες χρεώσεις 
στις εκκρεμείς αγορές και ο Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΔΝΤ έχει ειδοποιήσει το 
Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ ότι αυτές οι επαναγορές ή η  πληρωμή των 
χρεώσεων έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη, ή  

(ι)         οποιαδήποτε δανειακή σύμβαση ή σύμβαση για την παροχή χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης μεταξύ του επωφελούμενου Κράτους-Μέλους και οποιουδήποτε 
Ευρωπαϊκού οργανισμού ή οργάνου, του ΔΝΤ ή ενός άλλου Παρόχου 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, ανεξαρτήτως ποσού, είναι αντικείμενο καταγγελίας, ή 

(κ)        Το Επωφελούμενο Κράτος- Μέλος δεν πληρώνει σημαντικό μερίδιο του 
Σχετικού Χρέους όταν καταστεί πληρωτέο ή κηρύσσει ή επιβάλλει παύση πληρωμών 
του Σχετικού Χρέους ή Σχετικού Χρέους που αναλαμβάνει ή εγγυάται αυτό, υπό την 
προϋπόθεση ότι, για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, η Εθελοντική 
Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων δεν θα προκαλέσει γεγονός καταγγελίας κατά 
τον παρόντα Όρο..

(2)               Το ΕΤΧΣ μπορεί, χωρίς όμως να υποχρεούται, να ασκήσει όλα τα 
δικαιώματά του από τον Όρο αυτό, καθώς επίσης και μέρος αυτών χωρίς να 
παραβλάπτεται η μελλοντική άσκησή τους. 

(3)               Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα καλύψει όλες τις δαπάνες, τα 
έξοδα, τις προμήθειες και την πραγματοποιηθείσα Απώλεια Τόκων  που είναι 
πληρωτέα από το ΕΤΧΣ ως συνέπεια της πρόωρης αποπληρωμής της 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης σύμφωνα με αυτό τον Όρο. Επιπλέον, το Επωφελούμενο 
Κράτος Μέλος θα καταβάλει τόκο υπερημερίας, σύμφωνα με τον Όρο 5(3) ανωτέρω, 
το οποίο θα υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία το υπολειπόμενο ποσό 
κεφαλαίου σε σχέση με αυτήν την Χρηματοδοτική Ενίσχυση χαρακτηρίστηκε άμεσα 
ληξιπρόθεσμο και απαιτητό μέχρι την ημερομηνία της πραγματικής πλήρους 
καταβολής.



9.                                                      ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ   

(1)               Με ισχύ από την πρώτη Αίτηση Χρηματοδότησης, το Επωφελούμενο 
Κράτος Μέλος οφείλει να παράσχει στο ΕΤΧΣ: 

(α)        όλα τα έγγραφα που αποστέλλει από το επωφελούμενο Κράτος- Μέλος στους 
κατόχους Νέων Ελληνικών Ομολόγων ή στους πιστωτές γενικώς, την ίδια ακριβώς 
στιγμή που αποστέλλονται και πρέπει να παρέχει στο ΕΤΧΣ το συντομότερο δυνατό 
μετά την παραλαβή όλα τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί γενικά στους πιστωτές άλλων 
προσώπων τα οποία προκαλούν χρέος το οποίο αποτελεί Γενικό Χρέος,

(β)        μια τακτική τρίμηνη έκθεση της προόδου που έχει γίνει στην εκπλήρωση των 
όρων του Μνημονίου

(γ)        αμελλητί, κάθε περαιτέρω πληροφορία που αφορά τη δημοσιονομική και 
οικονομική κατάσταση, την οποία μπορεί εύλογα να ζητήσει το ΕΤΧΣ

(δ)        κάθε πληροφορία αναφορικά με κάθε γεγονός το οποίο μπορεί 
δικαιολογημένα να προκαλέσει Γεγονός Καταγγελίας (και τα βήματα που έχουν γίνει, 
εφόσον υπάρχουν, προκειμένου να θεραπευτεί αυτό),

(ε)        κάθε πληροφορία αναφορικά με κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να αποτελέσει 
μη- πληρωμή ή κάποιο άλλο γεγονός καταγγελίας σύμφωνα με τα Νέα Ελληνικά 
Ομόλογα ή κάθε πρόταση να τροποποιήσει, να μεταρρυθμίσει ή να παραιτηθεί από 
τους όρους των Νέων Ελληνικών Ομολόγων,

(στ)      πληροφορίες όλων των πληρωτέων καταβολών και των καταβολών που 
έγιναν στους κατόχους των Νέων Ελληνικών Ομολόγων, 

(ζ)        την δήλωση ότι το επωφελούμενο Κράτος- Μέλος δεν προτίθεται να δεχθεί 
περαιτέρω Χρηματοδοτική Ενίσχυση σύμφωνα με την παρούσα  Σύμβαση, όσο το 
δυνατόν συντομότερα συμβεί, και 

(η)        εάν το επωφελούμενο Κράτος- Μέλος προτείνει άμεσα ή έμμεσα διαμέσου 
της Τράπεζας της Ελλάδας, οποιαδήποτε θυγατρικής ή αντιπροσώπου ή προσώπου 
ειδικού σκοπού τη σύναψη ή οργάνωση οποιασδήποτε συναλλαγής ή ρυθμίσεων για 
την απόκτηση, αγορά ή ανταλλαγή Νέων Ελληνικών Ομολόγων σε τιμή ίση με ή 
μεγαλύτερη ή μικρότερη της ονομαστικής αξίας, οφείλει  να παράσχει στο ΕΤΧΣ 
πληροφορίες σχετικά με την προτεινόμενη συναλλαγή συμπεριλαμβανομένου του 
προτεινόμενου ποσού και της ημερομηνίας αυτής της απόκτησης και κατά πόσον τα 
Νέα Ελληνικά Ομόλογα θα αποτελέσουν βραχυπρόθεσμες επενδύσεις όπως 
προβλέπεται στον όρο 6(2)(α), θα ακυρωθούν, θα κρατηθούν μέχρι την αποπληρωμή 
τους ή θα αποτελέσουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις. 

(2)               Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος αναλαμβάνει να ενημερώσει το ΕΤΧΣ 
στην περίπτωση που λάβει χώρα οποιοδήποτε γεγονός το οποίο θα καθιστούσε 
ανακριβή οποιαδήποτε δήλωση έχει γίνει στη νομική γνωμοδότηση του 
επωφελούμενου Κράτους- Μέλους όπως αναφέρεται στον όρο 3(3)(α) ανωτέρω.  

10.                                          ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΛΗΨΗ   
ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ

(1)               Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος θα επιτρέψει στο ΕΤΧΣ να έχει το 
δικαίωμα να στείλει τους δικούς του (τους) εκπροσώπους ή δεόντως 
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους για να διεξάγουν τεχνικούς ή οικονομικούς 
ελέγχους ή επιθεωρήσεις τις οποίες θεωρεί απαραίτητες σε σχέση με τη διαχείριση 
της Σύμβαση Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης και της οποιασδήποτε Χρηματοδοτικής 
Ενίσχυσης θα παρασχεθεί κατωτέρω. 
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(2)               Το επωφελούμενο Κράτος- Μέλος άμεσα και/ή Τράπεζα της Ελλάδας θα 
παρέχουν σχετικές πληροφορίες και έγγραφα τα οποία μπορεί να ζητηθούν για το 
σκοπό των αξιολογήσεων, ελέγχων ή επιθεωρήσεων και θα λάβει όλα τα κατάλληλα 
μέτρα ώστε να εξυπηρετήσει την εργασία των προσώπων στους οποίους θα ανατεθεί 
ή διεξαγωγή τους. Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος και η Τράπεζα της Ελλάδος 
αναλαμβάνουν  να δώσουν στα πρόσωπα που αναφέρονται στον Όρο 10 (1) 
πρόσβαση στις τοποθεσίες και εγκαταστάσεις όπου βρίσκονται οι σχετικές 
πληροφορίες και έγγραφα.  

(3)               Το επωφελούμενο Κράτος- Μέλος και η Τράπεζα της Ελλάδος θα πρέπει 
να εξασφαλίσουν την έρευνα και την ικανοποιητική αντιμετώπιση των 
πιθανολογούμενων και πραγματικών περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς ή παράνομης 
δραστηριότητας σε σχέση με τη διαχείριση της Σύμβασης και οποιασδήποτε 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που παρέχεται από αυτή. Όλες αυτές οι περιπτώσεις 
καθώς και τα μέτρα που σχετίζονται με αυτές  και έχουν ληφθεί από τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές θα πρέπει να αναφέρονται στο ΕΤΧΣ και στην Επιτροπή χωρίς 
καθυστέρηση. 

11.                                          ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

(1)               Όλες οι γνωστοποιήσεις σχετικά με την παρούσα Σύμβαση θα πρέπει να 
δίδονται εγγράφως και να αποστέλλονται στις διευθύνσεις που αναφέρονται στο 
Παράρτημα 6. Κάθε Μέρος θα επικαιροποιεί τις διευθύνσεις και θα ενημερώνει το 
άλλο Μέρος σχετικά με κάθε επικαιροποίηση που λαμβάνει χώρα κατά καιρούς.

(2)               Όλες οι γνωστοποιήσεις θα πρέπει να γίνονται με συστημένο 
ταχυδρομείο. Σε περίπτωση κατεπείγοντος, θα μπορούν να αποστέλλονται μέσω 
τηλεομοιοτυπίας, μηνύματος SWIFT ή να παραδίδονται ιδιοχείρως στις ανωτέρω 
αναφερόμενες διευθύνσεις και να επιβεβαιώνονται αμελλητί με συστημένο 
ταχυδρομείο. Οι γνωστοποιήσεις θα θεωρούνται ότι λαμβάνονται εγκύρως κατά το 
χρόνο της πραγματικής λήψης της τηλεομοιοτυπίας, του μηνύματος SWIFT ή της 
επιστολής. 

(3)               Όλα τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που θα πρέπει να 
παραδίδονται υπό την παρούσα θα πρέπει να είναι στην αγγλική γλώσσα. 

(4)               Κάθε Μέρος της παρούσας Σύμβασης θα κοινοποιεί στα άλλα Μέρη τη 
λίστα και τα δείγματα υπογραφών των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα αν 
ενεργούν για λογαριασμό του υπό την παρούσα Σύμβαση, αμέσως μετά την 
υπογραφή της παρούσας. Αντίστοιχα κάθε Μέρος θα επικαιροποιεί την εν λόγω λίστα 
και θα ενημερώνει το άλλο Μέρος σχετικά με κάθε τροποποίηση που λαμβάνει χώρα 
κατά καιρούς.

12.                                          ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

(1)               Σε περίπτωση που μια ή περισσότερες διατάξεις της παρούσας πρόκειται 
να ή τελικώς κηρυχθούν μερικώς ή πλήρως άκυρες, παράνομες ή μη δεσμευτικές από 
οιαδήποτε άποψη, αυτό δεν θα επηρεάζει ή περιορίζει με κανένα τρόπο την 
εγκυρότητα, νομιμότητα και δεσμευτικότητα των υπόλοιπων διατάξεων που 
περιέχονται στην παρούσα Σύμβαση. Διατάξεις που είναι πλήρως ή μερικώς άκυρες, 
παράνομες ή μη δεσμευτικές θα ερμηνεύονται και θα εφαρμόζονται σύμφωνα με το 
πνεύμα και το σκοπό της παρούσας Σύμβασης.

(2)               Το Προοίμιο και τα Παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης αποτελούν 
ήδη και στο εξής μέρος της παρούσας Σύμβασης
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(3)               Τα Μέρη που συμβάλλονται στην παρούσα Σύμβαση αναγνωρίζουν και 
αποδέχονται την ύπαρξη και τους όρους του ΜΣ ως αυτό τροποποιείται, 
συμπληρώνεται και ενημερώνεται κάθε φορά.

(4)               Κάθε πρόσωπο το οποίο δεν συμβάλλεται στην παρούσα Σύμβαση δεν 
έχει κανένα δικαίωμα υπό Νόμο Συμβάσεων 1999 (Δικαιώματα Τρίτων Μερών) 
προκειμένου να επιβάλλει ή να επωφεληθεί από την εφαρμογή οιουδήποτε όρου της 
παρούσας Σύμβασης.

(5)               Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή να 
μεταβιβάσει οιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση του υπό την παρούσα Σύμβαση χωρίς 
την προηγούμενη έγκριση του ΕΤΧΣ. 

(6)               Το ΕΤΧΣ θα δικαιούται (χωρίς να απαιτείται η συναίνεση του 
Επωφελούμενου Κράτους Μέλους) να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει με άλλο τρόπο 
ελεύθερα τα δικαιώματα και τις απαιτήσεις του κατά του Επωφελούμενου Κράτους 
Μέλους σε όλους ή ορισμένους από του Εγγυητές στις περιπτώσεις που 
περιγράφονται στο Όρο 6 παρ. 8 της Σύμβασης Πλαίσιο υπό τους όρους της/των 
Πράξης(-εων) Εγγύησης. Τα Μέρη συμφωνούν ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις 
του ΕΤΧΣ θα μπορούν να μεταβιβασθούν ελεύθερα στον ΕΜΣ και/ή σε κάθε άλλο 
φορέα που ανήκει άμεσα ή έμμεσα σε κράτος μέλος της ευρωζώνης, εφόσον η 
οποιαδήποτε εκχώρηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων αυτών στον ΕΜΣ 
δεν θα αλλάξει ή επηρεάσει τη σειρά των υποχρεώσεων που οφείλονται από το 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος κατά την παρούσα Σύμβαση ή δεν θα αλλάξει την 
κατάσταση οποιασδήποτε απαίτησης κατά την παρούσα Σύμβαση. Επιπλέον, τα 
Μέρη συμφωνούν ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ΕΤΧΣ υπό την 
παρούσα  Σύμβαση μπορούν να μεταβιβασθούν ελεύθερα σε ανεξάρτητες, 
προστατευμένες από την πτώχευση, εταιρίες ειδικού σκοπού. 

13.                                          ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ   

(1)               Η παρούσα Σύμβαση και κάθε εξωσυμβατική αξίωση που γεννάται σε 
σχέση με αυτή θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο.

(2)               Τα Μέρη υποχρεούνται να υπαγάγουν κάθε διαφορά που ενδέχεται να 
προκύψει σε σχέση με τη νομιμότητα, εγκυρότητα, ερμηνεία ή εκτέλεση της 
παρούσας Σύμβασης στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Μεγάλου 
Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

(3)               Ο όρος 13Error! Reference source not found. (2) εφαρμόζεται 
αποκλειστικά προς όφελος του ΕΤΧΣ. Κατά συνέπεια, τίποτε από όσα αναφέρονται 
στον όρο 13 παρ. 2 δεν εμποδίζει το ΕΤΧΣ από το να εκκινήσει διαδικασίες 
αντιδικίας (οι "Διαδικασίες") στα δικαστήρια του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους 
ή του εφαρμοστέου δικαίου της παρούσας Σύμβασης και το Επωφελούμενο Κράτος 
Μέλος αποδέχεται αμετάκλητα την υπαγωγή στην αρμοδιότητα των ανωτέρω 
δικαστηρίων. Στο μέτρο που το επιτρέπει ο νόμος, το ΕΤΧΣ θα μπορεί να εκκινήσει 
παράλληλες Διαδικασίες σε περισσότερες από μια από τις ανωτέρω δικαιοδοσίες.

(4)               Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος και η Τράπεζα της Ελλάδος 
παραιτούνται με την παρούσα αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα 
ασυλίας που ήδη έχουν ή μπορεί να δικαιούνται σε σχέση με τους ίδιους και τα 
περιουσιακά τους στοιχεία έναντι δικαστικών ενεργειών σχετικά με την παρούσα 
Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά από κάθε δικαίωμα ασυλίας έναντι 
άσκησης αγωγής, έκδοσης δικαστικής απόφασης ή άλλης διάταξης, κατάσχεσης, 
εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου και έναντι κάθε εκτέλεσης ή αναγκαστικού μέτρου 
σε βάρος των περιουσιακών τους στοιχείων στο μέτρο που αυτό δεν απαγορεύεται 
από το νόμο. 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3637785911047970892&postID=4544967850322525124


14.                                          ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ  

Αμέσως μετά την υπογραφή της από όλα τα Μέρη η παρούσα Σύμβαση θα ισχύει από 
την ημέρα κατά την οποία το ΕΤΧΣ θα έχει λάβει (α) νόμιμα υπογεγραμμένο 
πιστοποιητικό συμμόρφωσης (Παράρτημα 5 της παρούσας Σύμβασης), (β) επίσημη 
γνωστοποίηση υπό τη μορφή Νομικής Γνωμοδότησης (Παράρτημα 4 της παρούσας 
Σύμβασης)) από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος σύμφωνα με το οποίο όλες οι 
συνταγματικά και κατά νόμο προβλεπόμενες προϋποθέσεις για την έναρξη ισχύος της 
παρούσας Σύμβασης έχουν πληρωθεί και (γ) οι αναβλητικές αιρέσεις της 
Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων κατά την Σύμβαση 
Διευκόλυνσης της Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ έχουν πληρωθεί και τα Νέα 
Ελληνικά Ομόλογα  έχουν εκδοθεί. 

15.                                          ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η παρούσα Σύμβαση θα υπογραφεί από κάθε Μέρος σε τέσσερα πρωτότυπα στην 
αγγλική γλώσσα, κάθε ένα από τα οποία θα συνιστά πρωτότυπο κείμενο .

16.                                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

Τα Παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

1.                  Υπόδειγμα Αίτησης Χρηματοδότησης

2.                  Υπόδειγμα Γνωστοποίησης Αποδοχής

3.                  Υπόδειγμα Γνωστοποίησης Επιβεβαίωσης

4.                  Εξουσιοδότηση για τη Σύμβαση Προχρηματοδότησης και Αποζημίωσης

5.                  Υπόδειγμα Νομικής Γνωμοδότησης

6.                  Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης

7.                  Κατάλογος Επαφών

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3637785911047970892&postID=4544967850322525124
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http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3637785911047970892&postID=4544967850322525124


Υπεγράφη στην Αθήνα στις                             και στο Λουξεμβούργο 
στις                             .

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 

Εκπροσωπούμενο δια 

[όνομα, ιδιότητα] 

[όνομα, ιδιότητα]

Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εκπροσωπούμενη δια 

[όνομα, ιδιότητα]         

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εκπροσωπούμενη δια 

[όνομα, ιδιότητα]    



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Υπόδειγμα Αίτησης Χρηματοδότησης

[σε επιστολόχαρτο του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους]

Αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία συνοδευόμενη από συστημένη επιστολή:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

43, avenue John F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

Υπόψιν: Οικονομικού Διευθυντή

Τηλ: +352 260 962 26

Fax:+ 352 260 962 62

Κωδικός SWIFT: EFSFLULL

Κοινοποίηση  στους :

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
[Εισάγεται διεύθυνση]

Fax: [•]

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
[Εισάγεται διεύθυνση]

Fax: [•]

Τράπεζα της Ελλάδος
[Εισάγεται διεύθυνση]

Fax: [•]

Θέμα:  ΕΥΡΩ [•] Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης

Αίτηση Χρηματοδότησης για [●] Ευρώ σε σχέση με τη Διευκόλυνση Τόκων 
Ομολόγων        

Αγαπητοί κύριοι,

Αναφερόμαστε στη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης που συνάφθηκε μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ("ΕΤΧΣ"), της Ελληνικής 
Δημοκρατίας ως Επωφελούμενο Κράτος Μέλος και της Τράπεζας της Ελλάδος που 
υπογράφηκε την [•] (η «Σύμβαση» ). Οι όροι που προσδιορίζονται στη Σύμβαση θα 
έχουν την ίδια έννοια και στο  παρόν. 

1.      Με το παρόν αιτούμεθα ανέκκλητα όπως Χρηματοδοτική Ενίσχυση στο πλαίσιο 
της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης εκταμιευθεί υπό και σύμφωνα με την 
Σύμβαση κατά τους ακόλουθους όρους:

(α)        Η Χρηματοδοτική Ενίσχυση πρόκειται να δοθεί σε σχέση με τη Διευκόλυνση 
Τόκων Ομολόγων, 

(β)        Το ποσό της οικονομικής βοήθειας θα καταστεί διαθέσιμο μέσω παράδοσης 
Χρεωστικών Τίτλων ΕΤΧΣ

(γ)        Το σύνολο των Ποσών Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης της Χρηματοδοτικής 
Ενίσχυσης θα γίνει σε σχέση με τη Δόση η οποία θα ανέρχεται τουλάχιστον σε [  ] 
ΕΥΡΩ που μπορεί να εκταμιευθούν σε Υποσειρές εντός της Περιόδου 
Διαθεσιμότητας, σύμφωνα με τον Όρο 2(1) έως (3) και



(δ)        Η αργότερη(ες) Ημερομηνία(ες) Εκταμίευσης κάθε Τμήματος  που θα 
χορηγείται στο πλαίσιο της παρούσας Δόσης θα είναι η ή πριν από την : [_____].

2.      Αναγνωρίζουμε και συμφωνούμε ότι η εκταμίευση κάθε Χρηματοδοτικής 
Ενίσχυσης θα πρέπει να είναι σύμφωνη και να εξαρτάται από τα ακόλουθα:

(α)        Την έκδοση από το ΕΤΧΣ μιας Γνωστοποίησης Αποδοχής, την αναγνώριση 
από μέρους μας των όρων που καθορίζονται σε αυτήν, και σε σύντομο χρόνο, την 
έκδοση από το ΕΤΧΣ μιας Γνωστοποίησης Επιβεβαίωσης,

(β)        Την ικανοποίηση του ΕΤΧΣ σε κάθε περίπτωση ότι τα αντίστοιχα κεφάλαια 
είναι διαθέσιμα από αντισυμβαλλόμενο μέρος στις διεθνείς  αγορές κεφαλαίων και 
αγορές δανείων υπό όρους και συνθήκες που τις αποδέχεται και οι οποίοι συνάδουν 
με τους όρους που καθορίζονται στην Αίτηση Χρηματοδότησης και στη 
Γνωστοποίηση Αποδοχής και την μη συνδρομή γεγονότος Διατάραξης της Αγοράς,

(γ)        Την έκδοση ή από μέρους του ΕΤΧΣ σύναψη κατά τη διακριτική του 
ευχέρεια Χρηματοδοτικών Μέσων ώστε να αντλήσει τα απαιτούμενα κεφάλαια 
σύμφωνα με την Αίτηση Χρηματοδότησης και να χρηματοδοτήσει ή να 
αναχρηματοδοτήσει τη Χρηματοδοτική Ενίσχυση μέσω Διαδικασιών 
Προχρηματοδότησης, Ενδιάμεσων Χρηματοδοτήσεων και/ή Οριστικών 
Χρηματατοδοτήσεων. Αναλαμβάνουμε αμετάκλητα να πληρώσουμε οποιοδήποτε 
πρόστιμο, έξοδο ή δαπάνη, ιδίως το κόστος τυχόν καταγγελίας και το 
κόστος διακράτησης που προκύπτουν από οποιαδήποτε Χρηματοδοτικά Μέσα τα 
οποία εκδίδονται ή συνάπτονται από το ΕΤΧΣ όπως αυτό κρίνει κατάλληλα 
(συμπεριλαμβανομένων των σχετιζόμενων με Ενδιάμεσες Χρηματοδοτήσεις και/ή 
Διαδικασίες Προχρηματοδότησης) ανεξάρτητα από το αν η εκταμίευση της 
σχετικής Χρηματοδοτικής Συνδρομής έλαβε πράγματι χώρα, και 

(δ)        Τις αναβλητικές αιρέσεις προκειμένου να ικανοποιηθεί η Διευκόλυνση 
Τόκων Ομολόγων.

3.      Επιβεβαιώνουμε ότι:

(α)        Η λίστα των εξουσιοδοτημένων υπογραφόντων που απεστάλη εκ μέρους του 
Επωφελούμενου Κράτους Μέλους από τον Υπουργό Οικονομικών στις [  ]  
εξακολουθεί να ισχύει και εφαρμόζεται.

(β)        Δεν συντρέχει κανένα γεγονός που θα καθιστούσε ανακριβή οποιαδήποτε 
δήλωση  που έγινε στο πλαίσιο νομικής γνωμοδότησης  από το Νομικό Σύμβουλο του 
Κράτους  στο Υπουργείο Οικονομικών του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους στις 
[___].

(γ)        Δεν συντρέχει κανένα γεγονός που θα καθιστούσε ανακριβή οποιαδήποτε 
δήλωση  περιλαμβάνεται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης που εκδίδεται από τον 
Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Οικονομικών του Επωφελούμενου 
Κράτους Μέλους στις [___].

(δ)        Δεν συντρέχει Γεγονός Καταγγελίας.

Με εκτίμηση,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εκπροσωπούμενη από τον Υπουργό Οικονομικών



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

Με τηλεομοιοτυπία που συνοδεύεται με καταχωρημένη ηλεκτρονική διεύθυνση:

[Εισάγεται τα στοιχεία επικοινωνίας του Επωφελούμενου Κράτους-Μέλους]

Κοινοποιήση στους :

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
[Εισάγεται διεύθυνση]

Fax: [•]

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
[Εισάγεται διεύθυνση]

Fax: [•]

Τράπεζα της Ελλάδος
[Εισάγεται διεύθυνση]

Fax: [•]

Θέμα:                ΕΥΡΩ [●] Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης    
Γνωστοποίηση Αποδοχής  σχετικά με την Αίτηση Χρηματοδότησης [●] Ευρώ με 
ημερομηνία [•] σε σχέση με τη Διευκόλυνση Τόκων Ομολόγων

Αγαπητοί Κύριοι, 

Αναφερόμαστε στα εξής: (i) τη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης  που έχει 
συναφθεί μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
("ΕΤΧΣ"), της Ελληνικής Δημοκρατίας ως Επωφελούμενου Κράτους Μέλους και 
της Τράπεζας της Ελλάδος που υπογράφηκε στις [•] (η «Σύμβαση») και (ii) την 
Αίτηση Χρηματοδότησης που κοινοποιήθηκε στο ΕΤΧΣ από το Επωφελούμενο 
Κράτος Μέλος στις [ημερομηνία], ή (iii) τη Σύμβαση Προχρηματοδότησης..  Οι όροι 
που προσδιορίζονται στη Σύμβαση έχουν την ίδια έννοια και στο  παρόν. 

Με το παρόν επιβεβαιώνουμε τους ακόλουθους προσωρινούς οικονομικούς όρους 
που ισχύουν για την Χρηματοδοτική Ενίσχυση που ζητήθηκε από την Ελλάδα με την 
παραπάνω Αίτηση Χρηματοδότησης:

(α)        την Χρηματοδοτική Ενίσχυση που θα χορηγηθεί με τη Διευκόλυνση Τόκων 
Ομολόγων,

(β)        την Χρηματοδοτική Ενίσχυση που θα καταστεί διαθέσιμη μέσω παράδοσης 
των Χρεωστικών Τίτλων ΕΤΧΣ, που θα εκταμιευθούν σύμφωνα με τον Όρο 2(1) έως 
(3) της Σύμβασης, σε ποσό και [με λήξη που θα προσδιοριστεί στη Γνωστοποίηση 
Επιβεβαίωσης]   

(γ)        το ονομαστικό ποσό της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που θα χορηγηθεί στο 
πλαίσιο της Διευκόλυνσης ανέρχεται τουλάχιστον σε ΕΥΡΩ [●],

(δ)        η Ημερομηνία(ες) Εκταμίευσης της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που 
χορηγείται στο πλαίσιο της Δόσης θα είναι το αργότερο κατά ή πριν την 
[ημερομηνία]:

Το ΕΤΧΣ σκοπεύει να εκδώσει ένα η περισσότερα Χρηματοδοτικά Μέσα 
προκειμένου να χρηματοδοτήσει την παραπάνω αναφερόμενη Δόση ΕΥΡΩ [●]  μέσω 



Διαδικασιών Προχρηματοδότησης, Ενδιάμεσων Χρηματοδοτήσεων και/ή Οριστικών 
Χρηματοδοτήσεων κατά περίπτωση.

Υπογράφοντας την αναγνώριση της παρούσης Γνωστοποίησης Αποδοχής, το 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος ρητά αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι το ΕΤΧΣ μπορεί, 
κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να εκδίδει οποιοδήποτε Χρηματοδοτικό Μέσο που 
θεωρεί κατάλληλο για τη πραγματοποίηση  Διαδικασιών Προχρηματοδότησης, 
Ενδιάμεσων Χρηματοδοτήσεων και/ή Οριστικών Χρηματοδοτήσεων για όσο καιρό οι 
όροι των Διαδικασιών Προχρηματοδότησης, Ενδιάμεσων Χρηματοδοτήσεων και/ή 
Οριστικών Χρηματοδοτήσεων παραμένουν μέσα στα ανώτατα επίπεδα που ορίζονται 
στην παρούσα Γνωστοποίηση Αποδοχής. Μέσα στα επίπεδα αυτά, η εξουσιοδότηση 
για την έκδοση Χρηματοδοτικών Μέσων και η αποδοχή από το Επωφελούμενο 
Κράτος Μέλος των Διαδικασιών Προχρηματοδότησης, Ενδιάμεσων 
Χρηματοδοτήσεων και/ή Οριστικών Χρηματοδοτήσεων  στα οποία έχει ενταχθεί 
προκειμένου να χρηματοδοτήσει τη Χρηματοδοτική Ενίσχυση  είναι ανέκκλητη μέχρι 
την λήξη του Χρηματοδοτικού Μέσου που χρηματοδοτεί τη Χρηματοδοτική 
Ενίσχυση. Η παρούσα Γνωστοποίηση Αποδοχής τελεί υπό τον όρο ότι το ΕΤΧΣ θα 
μπορέσει να εκδώσει Χρηματοδοτικά Μέσα ως αναφέρεται στην παρούσα 
Γνωστοποίηση Αποδοχής και ότι δεν θα επέλθει Γεγονός Διατάραξης της Αγοράς. 
Εάν το ΕΤΧΣ δεν μπορεί να επιτύχει αυτούς τους όρους ή υπαχθεί σε Γεγονός 
Διατάραξης της Αγοράς τότε το ΕΤΧΣ δεν θα είναι υποχρεωμένο να διαθέσει τα 
κεφάλαια μέσω της παροχής Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης σε σχέση με τη Δόση και θα 
ενημερώσει γραπτώς το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος για τέτοιες περιστάσεις και 
από την ημερομηνία παραλαβής τέτοιας ενημέρωσης το Επωφελούμενο Κράτος 
Μέλος δεν δεσμεύεται πλέον από την Αίτηση Χρηματοδότησης για τη παροχή 
περαιτέρω Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης σε σχέση με αυτήν την Αίτηση 
Χρηματοδότησης.

Η εκταμίευση της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης υπόκειται στην ικανοποίηση των 
προϋποθέσεων της Σύμβασης. 

Με εκτίμηση,

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

Οι όροι της παρούσας Γνωστοποίησης Αποδοχής γίνονται αποδεκτοί με το παρόν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εκπροσωπούμενη από τον Υπουργό Οικονομικών
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

Με τηλεομοιοτυπία που συνοδεύεται με καταχωρημένη ηλεκτρονική διεύθυνση:

Υπουργείο Οικονομικών
[Διεύθυνση]
[Πόλη]
[Χώρα]

Υπόψιν: Κ./Κα [•]

Κοινοποίηση στους :

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
[Εισάγεται διεύθυνση]

Fax: [•]

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
[Εισάγεται διεύθυνση]

Fax: [•]

Τράπεζα της Ελλάδος
[Εισάγεται διεύθυνση]

Fax: [•]

Θέμα:              ΕΥΡΩ [●] Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης    
Εκταμίευση της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης [●] Ευρώ με το Τμήμα υπ’ αριθμ. 
[●]σε σχέση με τη Διευκόλυνση Τόκων Ομολόγων 

Αγαπητοί Κύριοι,

Αναφερόμαστε στα εξής: (i) τη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης  που έχει 
συναφθεί μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
("ΕΤΧΣ"), της Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής αναφερόμενη ως «Ελλάδα») ως 
Επωφελούμενο Κράτος Μέλος και της Τράπεζας της Ελλάδος που υπογράφηκε στις 
[•] (η «Σύμβαση» ) και  (ii) την Αίτηση Χρηματοδότησης που κοινοποιήθηκε στο 
ΕΤΧΣ από το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος στις [ημερομηνία].  Οι όροι που 
προσδιορίζονται στη Σύμβαση έχουν την ίδια έννοια στο  παρόν. 

[1. Δια του παρόντος επιβεβαιώνουμε τους οικονομικούς όρους που εφαρμόζονται 
 στο παρόν Τμήμα της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που αιτήθηκε η Ελληνική 
Δημοκρατία στην Αίτημα για Χρηματοδότηση:

(α)        Το Ποσό της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης ανέρχεται σε [    ] Ευρώ,

(β) Ποσό Κεφαλαίου:   

(γ) Τελική λήξη:   ΗΗ.ΜΜ.ΧΧΧΧ  

(δ) Επιτόκιο για την Πρώτη Περίοδο Επιτοκίου:

(ε) Επιτόκιο για επόμενες Περιόδους Επιτοκίου: 

(στ) Ημερομηνία Πρώτης Καταβολής Τόκου:       (ζ) Ημερομηνία Επόμενης 
Καταβολής Τόκου:  ΗΗ.ΜΜ.ΧΧΧΧ[1]

(η) Ημερομηνία Πρώτης Καταβολής Κεφαλαίου:



2. Ημερομηνία Επόμενης Καταβολής Κεφαλαίου:  ΗΗ.ΜΜ.ΧΧΧΧ[2]

Επιβεβαιώνουμε ότι οι οικονομικοί όροι των ανωτέρω Χρηματοδοτικών Μέσων θα 
ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του Κόστους Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ στο 
πλαίσιο της Ενίσχυσης.]

Παρακαλώ σημειώστε ότι το ΕΤΧΣ ή/και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να 
θεωρήσουν αναγκαίο να επικοινωνήσετε απευθείας με την Τράπεζα της Ελλάδος για 
περαιτέρω λεπτομέρειες σε σχέση με την εκταμίευση. 

Με εκτίμηση,

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

(να εκδίδεται σε επίσημο επιστολόχαρτο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους του 
Υπουργείου Οικονομικών])

[ Τόπος, ημερομηνία]

Προς:   Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
43, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Υπόψιν: Οικονομικός Διευθυντής

Θέμα:  ΕΥΡΩ [•] Σύμβαση ΧρηματοδοτικήςΔιευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής Δημοκρατίας (ως 
Επωφελούμενου Κράτους Μέλους) και της Τράπεζας της Ελλάδας που υπεγράφη 
την [•] 2012 – η Σύμβαση Διευκόλυνσης Τόκων Ομολόγων 

Αγαπητοί κύριοι, 

Υπό την ιδιότητά μου ως Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο 
Οικονομικών, αναφέρομαι στην εν θέματι Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 
και στα Παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής (εφεξής θα 
αναφέρονται από κοινού ως η «Σύμβαση»), που συνάφθηκε, μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής αναφερόμενο ως «ΕΤΧΣ»), της 
Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής αναφερόμενη ως «Επωφελούμενο Κράτος Μέλος») 
και της Τράπεζας της Ελλάδας την [•]. Επίσης, αναφέρομαι στο Μνημόνιο 
Συνεννόησης που υπογράφηκε στις [εισάγεται ημερομηνία] μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος (εφεξής 
αναφερόμενο ως «Μνημόνιο»).

Δηλώνω ότι έχω πλήρη αρμοδιότητα για την έκδοση αυτής της νομικής 
γνωμοδότησης σε σχέση με τη Σύμβαση για λογαριασμό του Επωφελούμενου 
Κράτους Μέλους.

Έχω εξετάσει τα πρωτότυπα ή αντίγραφα των πρωτοτύπων των υπογεγραμμένων 
εκδόσεων της Σύμβασης και του Μνημονίου. Έχω επίσης ελέγξει τις σχετικές 
διατάξεις του εθνικού και διεθνούς δικαίου που διέπουν το Επωφελούμενο Κράτος 
Μέλος και την Τράπεζα της Ελλάδος, τις εξουσιοδοτήσεις των υπογραφόντων, καθώς 
και κάθε άλλο έγγραφο, που έκρινα αναγκαίο ή κατάλληλο. Επιπλέον, έχω 
διενεργήσει κάθε άλλη έρευνα και έχω εξετάσει κάθε νομικό ζήτημα, που έκρινα ως 
σχετικό για την διατύπωση της παρούσας Γνωμοδότησης.

Έχω θεωρήσειως αληθείς (α) η γνησιότητα όλων των υπογραφών (εκτός των 
υπογραφών του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος) 
και η συμφωνία όλων των αντιγράφων με τα πρωτότυπα, (β) την ικανότητα και 
αρμοδιότητα σύναψης της Σύμβασης και την έγκυρη εξουσιοδότηση και υπογραφή 
από κάθε συμβαλλόμενο μέρος εκτός του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους και και 
της Τράπεζας της Ελλάδος και (γ) την εγκυρότητα, δεσμευτική ισχύς και 
εκτελεστότητα της Σύμβασης για κάθε συμβαλλόμενο μέρος σύμφωνα με το αγγλικό 
δίκαιο.

Οι όροι που χρησιμοποιούνται και για τους οποίους δεν δίνονται ορισμοί στην 
παρούσα γνωμοδότηση έχουν την έννοια που έχει καθορισθεί στη Σύμβαση και το 
Μνημόνιο. 



Η γνωμοδότηση αυτή περιορίζεται στα ζητήματα ελληνικού δικαίου όπως αυτό ισχύει 
κατά την ημερομηνία της γνωμοδότησης αυτής.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η γνώμη μου είναι ότι:

1.      Κατ’ εφαρμογή των νομοθετικών, κανονιστικών και νομικά δεσμευτικών 
αποφάσεων που ισχύουν σήμερα στην Ελληνική Δημοκρατία, το Επωφελούμενο 
Κράτος Μέλος, δια της υπογραφής της Συμβάσεως μέσω του [όνομα, τίτλος], έχει 
έγκυρα και αμετάκλητα δεσμευθεί να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του σύμφωνα 
με αυτές. Ειδικότερα, οι διατάξεις της Σύμβασης που αφορούν την χορήγηση 
Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης είναι απολύτως έγκυρες. 

2.      Η εκ μέρους του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους υπογραφή, αποδοχή και 
καλή εκτέλεση της Σύμβασης και του Μνημονίου (και των συναλλαγών που 
προβλέπονται σε αυτά): (i) έχουν πλήρως εγκριθεί με το σύνολο των απαραίτητων 
συγκαταθέσεων, ενεργειών, εγκρίσεων και εξουσιοδοτήσεων και (ii) δεν έχουν και 
δεν πρόκειται να παραβιάσουν οποιονδήποτε εφαρμοστέο κανόνα δικαίου, κανονισμό 
ή απόφαση αρμόδιας αρχής ή οποιαδήποτε δεσμευτική συμφωνία ή συνθήκη σε αυτό 
ή σε κάποιο από τους οργανισμούς της, (iii) δεν αποτελούν λόγο καταγγελίας (όπως 
κι αν περιγράφεται) σε οποιοδήποτε από τα θέματα που απαριθμούνται στην 
υποπαράγραφο  (ii) και (iv)  δεν θα συνεπάγεται παροχή εξασφάλισης ή υποχρέωσης 
για παροχή εξασφάλισης ή μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων (ως εξασφάλιση ή 
άλλη παρόμοια από οικονομικής άποψης συμφωνία) υπέρ οποιουδήποτε άλλου 
προσώπου. 

3.      Καμία διάταξη στη Σύμβαση αυτή δεν αντιβαίνει ή περιορίζει τα δικαιώματα 
του Επωφελούμενου Κράτους Μέλους να προβαίνει σε έγκαιρη και πραγματική 
πληρωμή για οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό ως κεφάλαιο, τόκο ή άλλη επιβάρυνση 
στο πλαίσιο της Σύμβασης

4.      Η Σύμβαση είναι στην κατάλληλη νομική μορφή, σύμφωνα με την Ελληνική 
νομοθεσία, προκειμένου να εφαρμοστούν δεσμευτικά κατά του Επωφελούμενου 
Κράτους-Μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος. Η εφαρμογή της Σύμβασης δεν 
είναι αντίθετη με κανόνες δημόσιας τάξης του ελληνικού δικαίου, με τη δημόσια τάξη 
στην Ελληνική Δημοκρατία, με τις διεθνείς συνθήκες ή τις γενικώς παραδεδεγμένες 
αρχές του διεθνούς δικαίου που δεσμεύουν το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος και την 
Τράπεζα της Ελλάδος. 

5.      Προκειμένου να διασφαλισθεί η νομιμότητα, η εγκυρότητα ή δεσμευτικότητα 
 της Σύμβασης, δεν είναι απαραίτητο αυτή να κατατεθεί, καταχωρηθεί ή εγγραφεί 
ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης αρχής στην Ελληνική Δημοκρατία. 

6.      Δεν οφείλονται φόροι, τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από την 
Ελληνική Δημοκρατία ή οποιαδήποτε φορολογική αρχή αυτής ή εντός αυτής για την 
εκτέλεση και εκπλήρωση της Σύμβασης ούτε για την πληρωμή ή μεταβίβαση 
κεφαλαίου, τόκων, προμηθειών και άλλων δαπανών που οφείλονται δυνάμει της 
Σύμβασης.

7.      Δεν απαιτούνται άδειες μεταφοράς συναλλάγματος και δεν οφείλεται χρέωση ή 
άλλη προμήθεια για τη μεταβίβαση οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού βάσει της 
Σύμβασης.

8.      Η υπογραφή  της Σύμβασης από τον [ονοματεπώνυμο], [Διοικητή της Τράπεζας 
της Ελλάδας], δεσμεύει νόμιμα και έγκυρα την Τράπεζα της Ελλάδος.

9.      Ο ορισμός του αγγλικού δικαίου ως εφαρμοστέου δικαίου για την Σύμβαση 
αποτελεί έγκυρη επιλογή εφαρμοστέου δικαίου, που δεσμεύει το Επωφελούμενο 
Κράτος Μέλος και την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. 



10.    Το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος έχει υπαχθεί νόμιμα, αποτελεσματικά και 
αμετάκλητα στην αποκλειστική αρμοδιότητα των  Δικαστηρίων του Μεγάλου 
Δουκάτου του Λουξεμβούργου και στη δικαιοδοσία των άλλων δικαστηρίων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 13(3) σε σχέση με τη Σύμβαση και κάθε απόφαση του 
δικαστηρίου αυτού θα είναι αμετάκλητη και εκτελεστή στην Ελληνική Δημοκρατία.

11.    Ούτε το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος  ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος ούτε 
κανένα από τα αντίστοιχα  περιουσιακά τους στοιχεία εξαιρούνται λόγω εθνικής 
κυριαρχίας ή για άλλο λόγο, της δικαιοδοσίας, κατάσχεσης – συντηρητικής ή 
αναγκαστικής - ή αναγκαστικής εκτέλεσης σε σχέση με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα 
ή διαδικασία σχετικά με τη Σύμβαση. 

12.    Η υπογραφή της Σύμβασης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
[εισάγεται η κατάλληλη αναφορά των διατάξεων του εθνικού δικαίου]. 

13.    Η Σύμβαση έχει κυρωθεί νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των [εισάγεται η 
κατάλληλη αναφορά των διατάξεων του εθνικού δικαίου].

14.    Εν κατακλείδι, η Σύμβαση έχει νομίμως συναφθεί εκ μέρους του 
Επωφελούμενου Κράτους-Μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος και όλες οι 
υποχρεώσεις του Επωφελούμενου Κράτους-Μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος 
αναφορικά με τη Σύμβαση είναι έγκυρες, δεσμευτικές και εκτελεστές σύμφωνα με 
τους όρους τους και δεν απαιτείται κάτι επιπλέον για να τεθούν αυτά σε εφαρμογή. 

Νομικός Σύμβουλος του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών 
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ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ

(να εκδίδεται σε επίσημο επιστολόχαρτο του  Νομικού Συμβούλου του Κράτους του 
Υπουργείου Οικονομικών])

[Τόπος,Ημερομηνία]

Προς:   Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
43, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Υπόψιν: Οικονομικός Διευθυντής

Re:      ΕΥΡΩ [•] Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής Δημοκρατία (ως 
Επωφελούμενου Κράτους-Μέλους) και της Τράπεζας της Ελλάδος που 
υπογράφηκε στις [●] 2012- η Σύμβαση Διευκόλυνσης Τόκων Ομολόγων

Αγαπητοί κύριοι, 

1.      Υπό την ιδιότητά μου ως Νομικού Συμβούλου του Κράτους του Υπουργείου 
Οικονομικών, αναφερόμαστε στην εν θέματι Σύμβαση Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης και στα Παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 
(εφεξής αναφερόμενα μαζί ως η «Σύμβαση», που συνάφθηκε, μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητα(εφεξής αναφερόμενο ως 
«ΕΤΧΣ»), της Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής αναφερόμενη ως «Επωφελούμενο 
Κράτος Μέλος») και της Τράπεζας της Ελλάδας την [•]. Επίσης, αναφέρομαι στο 
Μνημόνιο Συνεννόησης που υπογράφηκε την [εισάγεται ημερομηνία] μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος 
(εφεξής αναφερόμενο ως «Μνημόνιο»).

2.      Δηλώνω ότι έχω πλήρη αρμοδιότητα για την έκδοση του παρόντος 
πιστοποιητικού συμμόρφωσης σε σχέση με τη Σύμβαση για λογαριασμό του 
Επωφελούμενου Κράτους-Μέλους.

3.      Οι όροι που προσδιορίζονται στη παρούσα Σύμβαση έχουν το ίδιο νόημα όταν 
χρησιμοποιούνται στο παρόν πιστοποιητικό συμμόρφωσης εκτός αν του δίνεται 
διαφορετικό νόημα στο συγκεκριμένο πιστοποιητικό.

4.      Με το παρόν επιβεβαιώνω ότι ο κατάλογος εγγράφων που τίθεται ως 
παράρτημα στην από [•] επιστολή που χορηγήθηκε στον νομικό σύμβουλο που 
αναφέρεται στον Όρο 3 (3)(α)(iii) της Σύμβασης με σκοπό να παράσχει τις εκεί 
αναφερόμενες νομικές γνωμοδοτήσεις συνιστά πλήρη κατάλογο όλων των 
δεσμευτικών για την Ελληνική Δημοκρατία χρηματοδοτικών εγγράφων που 
σχετίζονται με την Εθελοντική Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων. 

............................................................

....... 

Νομικός Σύμβουλος του Κράτους 
του Υπουργείου Οικονομικών
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ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΕΠΑΦΏΝ

Για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας:

43, avenue John F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

Υπόψιν: Chief Financial Officer

Τηλ: +352 260 962 26

Fax:+ 352 260 962 62

Κωδικός SWIFT :EFSFLULL

Κοινοποίηση στους:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων - L-
4 Μονάδα "Γραφείο Δανεισμού, Δάνεια, Λογιστικά και Πίσω"

L-2920 Luxembourg 

Υπόψη: Επικεφαλής της Μονάδας

Τηλ.: (+352) 4301 36372

Fax: (+352) 4301 36599

Κωδικός SWIFT: EUCOLULL

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Kaiserstrasse 29

D-60311 Frankfurt am Main

Υπόψη: Επικεφαλής  της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων 
Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 

Τηλ.: + 49 69 1344 3470

Fax: + 49 69 1344 6171

SWIFT BIC: ECBFDEFFBAC 

Για το Επωφελούμενο Κράτος Μέλος:

Υπουργείο Οικονομικών 

Γραφείο Γενικού Λογιστηρίου

37, E. Venizelos str.

101 65 Athens, Greece

Υπόψη: 23η Διεύθυνση

Fax: + 30 210 3338205



Κοινοποίηση στην: Τράπεζα της Ελλάδος:

Τράπεζα της Ελλάδος

21, E. Venizelos str.

102 50 Athens, Greece

Υπόψη: Κυβερνητικές Οικονομικές Επιχειρήσεις και Λογιστήριο, Τμήμα 
Λογαριασμών Κυβέρνησης 

Fax: + 30 210 3221007

SWIFT BIC: BNGRGRAA

[1] Μέχρι την τελευταία Ημέρα Καταβολής Τόκου την ΗΗ.ΜΜ.2037.

[2] Μέχρι την τελευταία Ημέρα Καταβολής Κεφαλαίου την ΗΗ.ΜΜ.2037.

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_1_ΕΛΛ



ΙΙ.  ΕΛΛΑΔΑ  –  ΜΝΗΜΟΝΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Στόχοι, Στρατηγική και Προοπτικές

1.                  Η  Ελλάδα  αντιμετωπίζει  τρεις  βασικές  προκλήσεις.  Πρώτον,  η 
Ελληνική  οικονομία  έχει  πρόβλημα  ανταγωνιστικότητας.  Παρότι  έχει  σημειωθεί 
πρόοδος  από  το  2010  στον  περιορισμό  του  ανά  μονάδα  κόστους  εργασίας,  η 
εκτιμώμενη υπερτίμηση της τιμής πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας ανέρχεται 
ακόμη περίπου στο 15 -  20 τοις  εκατό.  Δεύτερον,  η  δημοσιονομική  βιωσιμότητα 
πρέπει να αποκατασταθεί. Το πρωτογενές έλλειμμα έχει μειωθεί σημαντικά από το 
2009, αλλά το εκτιμώμενο αποτέλεσμα για το 2011, ένα πρωτογενές έλλειμμα ύψους 
περίπου [21/2] τοις εκατό του ΑΕΠ, παραμένει πολύ χαμηλότερο από το πλεόνασμα 
που θα σταθεροποιήσει το χρέος. Τρίτον, ο χρηματοπιστωτικός τομέας αντιμετωπίζει 
προβλήματα  ρευστότητας  και  φερεγγυότητας,  λόγω  της  έκθεσής  του  σε  κρατικά 
ομόλογα, της φθίνουσας ποιότητας του εγχώριου δανειακού χαρτοφυλακίου και της 
σταθερής εκροής καταθέσεων.

2.                  Για να αντιμετωπίσει αυτές οι προκλήσεις, η κυβέρνηση θα βασιστεί 
στις  πολιτικές  που  καθορίστηκαν  στο  προηγούμενο  πρόγραμμα,  αλλά  θα 
τροποποιήσει το μίγμα της προσαρμογής και της χρηματοδότησης. Προκειμένου 
να  μειωθούν  οι  αντιφάσεις  της  πολιτικής,  το  πρόγραμμα  θα  συνεχίσει  να  δίνει 
έμφαση στην εφαρμογή φιλόδοξων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την αύξηση 
της  παραγωγικότητας  στις  αγορές  εργασίας,  προϊόντων  και  υπηρεσιών  και  στην 
βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ωστόσο, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές 
σχετικά με το εύρος και το χρόνο που θα αποδώσουν τα αποτελέσματά τους, που 
είναι εγγενώς αβέβαια, και να αντιμετωπίσουμε τα άμεσα προβλήματα ρευστότητας. 
Για  την  εξισορρόπηση  της  οικονομίας,  τη  στήριξη  της  ανάπτυξης  και  της 
απασχόλησης, την αποκατάσταση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας και διασφάλιση 
της οικονομικής σταθερότητας, θα:

•      δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην εξασφάλιση μειώσεων στο ανά μονάδα κόστος 
εργασίας  και  στην  βελτίωση  της  ανταγωνιστικότητας,  μέσω  ενός  συνδυασμού 
περικοπών των ονομαστικών μισθών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της αγοράς 
εργασίας.  Μαζί  με  την  εξάλειψη  των  αγκυλώσεων  στις  αγορές  προϊόντων  και 
υπηρεσιών,  αναμένεται  ότι  θα  μειώσουν  το  κόστος  και  θα  διευκολύνουν  την 
αναδιανομή των πόρων προς εμπορεύσιμους τομείς, προς την αύξηση της ανάπτυξης 
και προς μεγαλύτερη απασχόληση.

•      εξομαλύνουμε  τις  επιπτώσεις  της  βαθιάς  και  παρατεταμένης  ύφεσης  και  των 
σημαντικών  διαρθρωτικών  μεταρρυθμίσεων  (δίνοντάς  τους  χρόνο  για  φέρουν 
αποτελέσματα) μειώνοντας τη δημοσιονομική προσαρμογή για το 2012.  

•      μειώσουμε σημαντικά την επιρροή του κράτους στην οικονομία μέσω τολμηρών 
διαρθρωτικών  δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων και  μέσω της  αποκρατικοποίησης 



δημόσιων περιουσιακών στοιχείων. Η οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας πρέπει να 
προέλθει από μια σθεναρή απάντηση του ιδιωτικού τομέα και αυτό δεν μπορεί να 
συμβεί με το κράτος να ελέγχει την πρόσβαση σε καίρια περιουσιακά στοιχεία.

•      ενισχύσουμε την ικανότητα του κράτους να υλοποιεί πολιτικές, μέσω μιας ευρέως 
φάσματος  διοικητικής  μεταρρύθμισης.  Πρέπει  να  βελτιώσουμε  σημαντικά  τη 
ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών, τη αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα 
του  δημοσίου  τομέα,  καθώς  και  την  ικανότητα  του  κράτους  να  ρυθμίζει  την 
οικονομία.

•      Αυτές  οι  μεταρρυθμίσεις  που  μειώνουν  το  κόστος  και  τα  σχέδια 
αποκρατικοποιήσεων που ενθαρρύνουν τις  ΑΞΕ (Άμεσες Ξένες  Επενδύσεις),  όταν 
συνδυάζονται με δημοσιονομικές περικοπές δαπανών και σταδιακή εκκαθάριση των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών, απελευθερώνουν ρευστότητα για τον ιδιωτικό τομέα. Μαζί 
με την συνεχή χρηματοδότηση του προγράμματος και την παροχή ρευστότητας στο 
τραπεζικό  σύστημα,  αυτό  θα  βοηθήσει  στην  βελτίωση  της  στενότητας  των 
χρηματοπιστωτικών συνθηκών που τώρα επηρεάζουν την οικονομία.

3.                  Παρόλα  αυτά,  η  κυβέρνηση  αναγνωρίζει  ότι  η  εξάλειψη  των 
μεγάλων  αρχικών  ανισορροπιών  της  Ελλάδας  και  η  επίτευξη  μιας  πορείας 
ισορροπημένης ανάπτυξης θα πάρει σημαντικό χρόνο:

        

•      Το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται  να επανέλθει  σε θετικές τιμές ανάπτυξης από 
τρίμηνο σε τρίμηνο το 2013. Το πρόγραμμα θεωρεί ότι με τη πάροδο του χρόνου το 
επιχειρηματικό κλίμα θα επωφεληθεί από την επιτυχημένη εφαρμογή του PSI και η 
οικονομική δραστηριότητα και η αύξηση της απασχόλησης θα επιταχυνθούν καθώς 
θα μειώνεται το ανά μονάδα κόστος εργασίας, θα υλοποιούνται άλλες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις  για  την  αύξηση  της  παραγωγικότητας  και  θα  ολοκληρώνεται  η 
δημοσιονομική προσαρμογή. Ωστόσο, βραχυπρόθεσμα προβλέπεται μείωση του ΑΕΠ 
κατά  επιπλέον  4-5  τοις  εκατό  σωρευτικά  για  την  περίοδο  2012-2013  λόγω  της 
επιδείνωσης  του  εξωτερικού  περιβάλλοντος,  της  αναγκαίας  δημοσιονομικής 
προσαρμογής,  της  προσαρμογής  των  αποδοχών  του  ιδιωτικού  τομέα  και  των 
προσαρμογών στο τραπεζικό σύστημα.

•      Η  ανταγωνιστικότητα προβλέπεται  να  βελτιωθεί  με  επιταχυνόμενο  ρυθμό, 
στηριζόμενη  στις  αρχικές  μεταρρυθμίσεις  της  αγοράς  εργασίας  και  σε  ένα 
ολοκληρωμένο  σύνολο  μεταρρυθμίσεων  στις  αγορές  προϊόντων.  Ο  πληθωρισμός 
αναμένεται  να  μειωθεί  σημαντικά  κάτω από το επίπεδο της  ευρωζώνης καθώς  οι 
μεταρρυθμίσεις  που  μειώνουν  το  κόστος  και  οι  μειώσεις  των  αποδοχών 
αποτυπώνονται στις τιμές.  Μέχρι το τέλος του προγράμματος, θα είναι δυνατό να 
συρρικνωθεί  σημαντικά  το  έλλειμμα  ανταγωνιστικότητας  σε  σχέση  με  τους 
εμπορικούς  εταίρους  και  το  οικονομικό  σύστημα  θα  πρέπει  να  συνεχίσει  να 
προσαρμόζεται για κάποιο διάστημα κατόπιν αυτού ώστε να εξαλειφθεί πλήρως το 
κενό.

•      Το εξωτερικό ισοζύγιο αναμένεται ότι θα έχει μέτρια προσαρμογή για το υπόλοιπο 
του  2012  δεδομένης  της  επιδείνωσης  των  παγκόσμιων  οικονομικών  συνθηκών. 



Ωστόσο, καθώς η εγχώρια ζήτηση συνεχίζει να μειώνεται και η ανταγωνιστικότητα 
βελτιώνεται, ο ρυθμός της εξωτερικής προσαρμογής θα πρέπει να αυξηθεί. Παρόλα 
ταύτα αναμένεται ότι θα πάρει κάποιο χρόνο πριν το έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών της Ελλάδας πέσει σε ένα επίπεδο το οποίο θα επιτρέψει στο εξωτερικό 
χρέος της Ελλάδας να μειωθεί σταθερά.                   

4.                  Το πρόγραμμα πολιτικής της κυβέρνησης, υποβοηθούμενο από την 
ελάφρυνση χρέους από τους ιδιώτες πιστωτές και τη στήριξη από το δημόσιο 
τομέα  με  ευνοϊκούς  όρους,  θα πρέπει  να  θέσει  το  δημόσιο  χρέος  σε  βιώσιμη 
πορεία. Στο βασικό σενάριο του προγράμματος μας, το δημόσιο χρέος θα παραμείνει 
υψηλό κατά τη διάρκεια του προγράμματος, αλλά αναμένεται να μειωθεί περίπου στο 
120  τοις  εκατό  του  ΑΕΠ  μέχρι  το  2020,  με  συνεχείς  μειώσεις  στη  συνέχεια. 
Δεδομένης  της  μακράς  περιόδου  των  υψηλών  επιπέδων  χρέους,  και  της 
συνεχιζόμενης ευαισθησίας της Ελλάδας σε κλονισμούς, αναγνωρίζουμε ότι η πλήρης 
και  έγκαιρη  εφαρμογή των πολιτικών  του προγράμματος  θα  είναι  κρίσιμη για  να 
επιτευχθεί αυτή η τροχιά του χρέους, παρά την ευνοϊκή χρηματοδότηση που έχουμε 
λάβει.  Αυτές  πολιτικές  και  η  χρηματοδότηση  του  προγράμματος  αναλύονται  με 
περισσότερες λεπτομέρειες στην συνέχεια.

Οικονομικές Πολιτικές

Α. Δημοσιονομική πολιτική

5.                  Η κυβέρνηση  έχει  δεσμευτεί  για  την  επίτευξη  ενός  πρωτογενούς 
πλεονάσματος της γενικής κυβέρνησης ύψους 4½ τοις εκατό του ΑΕΠ έως το 
2014. Αυτό  υπερβαίνει  το  πρωτογενές  ισοζύγιο  που  σταθεροποιεί  το  χρέος  της 
Ελλάδας και θα επιτρέψει  στο χρέος να μειωθεί  σταδιακά (ακόμη και με μικρούς 
κλονισμούς) και είναι ένα επίπεδο το οποίο η Ελλάδα και πολλές άλλες χώρες έχουν 
επιτύχει  στο  παρελθόν.  Λαμβάνοντας  υπόψη την  αρχική  δημοσιονομική  θέση,  το 
πιθανό  μακροοικονομικό  αντίκτυπο  της  δημοσιονομικής  προσαρμογής  και  τους 
περιορισμούς  στον  ρυθμό  με  τον  οποίο  μπορούμε  να  σχεδιάσουμε  και  να 
εφαρμόσουμε  διαρθρωτικές  δημοσιονομικές  μεταρρυθμίσεις,  προσαρμόσαμε  το 
δημοσιονομικό μας στόχο για το 2012 σε ένα πρωτογενές έλλειμμα 1 τοις εκατό του 
ΑΕΠ  (έναντι  του  προηγούμενου  στόχου  μας  για  ένα  μικρό  πλεόνασμα).  Θα 
στοχεύσουμε σε μια προσαρμογή 23/4  τις εκατό του ΑΕΠ τόσο το 2013 όσο και το 
2014, υλοποιώντας τολμηρές διαρθρωτικές δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις που θα 
καθοριστούν στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της ΜΔΣ που θα γίνει τον Ιούνιο. Θα 
διαβουλευτούμε  με  την  ΕΕ,  την  ΕΚΤ  και  του  ΔΝΤ  σε  περίπτωση  σημαντικά 
βαθύτερης  ύφεσης  από  την  αναμενόμενη  για  να  αξιολογήσουμε  αν  η  πορεία 
δημοσιονομικής προσαρμογής πρέπει να επεκταθεί πέρα από το 2014.         

6.                  Για να διασφαλίσει  την πορεία δημοσιονομικής προσαρμογής του 
προγράμματος,  η  κυβέρνηση  θα  αναλάβει  τολμηρές  διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις  από  την  πλευρά  των  δαπανών.  Λαμβάνοντας  υπόψη  την 
προβλεπόμενη  πορεία  ανάκαμψης,  τα  συνεχή  προβλήματα  της  Ελλάδας  με  τη 
φορολογική  συμμόρφωση  και  την  ανάγκη  να  προσαρμόσουμε  κάποια  από  τα 
προηγούμενα μέτρα, θα απαιτηθούν επιπρόσθετα μέτρα πέραν εκείνων που έχουν ήδη 
εγκριθεί  στο  πλαίσιο  της  ΜΔΣ  του  2011  και  του  προϋπολογισμού  του  2012. 



Προβλέπουμε μια ανάγκη για μέτρα ύψους [11/2]  τις εκατό του ΑΕΠ το 2012 και 
περαιτέρω [5] τοις εκατό του ΑΕΠ για να επιτύχουμε το στόχο του 41/2 του ΑΕΠ. Το 
μεγαλύτερο μέρος  της  προσαρμογής  θα  επιτευχθεί  μέσω περικοπών δαπανών που 
αποσκοπούν στη μόνιμη μείωση του μεγέθους  του κράτους και  στη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας  της  κυβέρνησης,  συμπεριλαμβανομένων  του  κλεισίματος 
φορέων  που  δεν  παρέχουν  πλέον  αποτελεσματικές  δημόσιες  υπηρεσίες  και 
στοχευμένων  μειώσεων  της  απασχόλησης  στο  δημόσιο.  Πολλές  από  αυτές  τις 
περικοπές θα πρέπει να αφορούν τις  κοινωνικές μεταβιβάσεις,  την κατηγορία των 
δαπανών οι οποίες αυξήθηκαν με εκρηκτικό ρυθμό την περίοδο μετά την ένταξη στο 
ευρώ, αλλά θα θεσπιστούν και συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία του πυρήνα 
του  δικτύου  κοινωνικής  προστασίας  μας  και  των  πιο  ευάλωτων  τμημάτων  του 
πληθυσμού.

7.                  Οι βασικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν 
καθοριστεί στη ΜΔΣ και στον προϋπολογισμό του 2012, περιλαμβάνουν:

•      Μειώσεις  στη  μισθολογική  δαπάνη  του  δημόσιου  τομέα.  Σκοπεύουμε  να 
ευθυγραμμίσουμε τη μισθολογική δαπάνη για τη γενική κυβέρνηση με την επίδοση 
των πλέον αποτελεσματικών χωρών του ΟΟΣΑ (περίπου στο 9 τοις εκατό του ΑΕΠ). 
Αυτό  θα  αποδώσει  [11/2]  τοις  εκατό  του  ΑΕΠ  σε  εξοικονομήσεις  έως  το  2015, 
συμπεριλαμβανομένου  ενός  [1/4]  τοις  εκατό  του  ΑΕΠ  σε  νέες  εξοικονομήσεις  οι 
οποίες δεν έχουν συμπεριληφθεί στην υφιστάμενη ΜΔΣ. Για την επίτευξη του στόχου 
αυτού,  θα  συνδυάσουμε  μεταρρυθμίσεις  που  αφορούν  την  αποζημίωση  των 
υπαλλήλων με μειώσεις του προσωπικού.

 Μεταρρύθμιση της αποζημίωσης των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα. Μέχρι το 
τέλος Ιουνίου 2012, θα μεταρρυθμίσουμε τα ειδικά μισθολόγια του δημοσίου (που 
αφορούν  το  ένα  τρίτο  του  της  μισθολογικής  δαπάνης  του  δημόσιου  τομέα).  Σε 
συμφωνία με τις αρχές της μεταρρύθμισης που ξεκίνησε το 2011, θα προσαρμόσουμε 
τις  αποδοχές για τα ειδικά μισθολόγια (συμπεριλαμβανομένων των δικαστών, των 
διπλωματών, των μετακλητών, των ιατρών, των καθηγητών, της αστυνομίας και των 
ένοπλων  δυνάμεων),  ενώ  θα  προστατεύσουμε  όσους  είναι  στις  χαμηλότερες 
μισθολογικές  κλίμακες  με  στόχο  την  πραγματοποίηση  μόνιμων  καθαρών 
εξοικονομήσεων  ύψους  περίπου  0,2  τοις  εκατό  του  ΑΕΠ  σε  ετήσια  βάση.  Θα 
αναθεωρήσουμε  επίσης  το  νέο  σύστημα  προαγωγών  για  να  διασφαλίσουμε  ότι 
υπάρχουν οι κατάλληλοι έλεγχοι κατά της αύξησης του μισθολογικού κόστους μέσω 
των προαγωγών.

 Μειώσεις προσωπικού. Παραμένουμε πιστοί στη δέσμευση μας να μειώσουμε την 
απασχόληση στη γενική κυβέρνηση κατά τουλάχιστον 150.000 την περίοδο 2011 – 
2015. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε αυστηρά 
την υφιστάμενη αναλογία 1:5 προσλήψεις – αποχωρήσεις καθώς και το πρόγραμμα 
πρόωρης  συνταξιοδότησης  που  καθιερώθηκε  προσφάτως,  να  μειώνουμε  την 
απασχόληση  συμβασιούχων  και  να  βάζουμε  στην  εργασιακή  εφεδρεία  επαρκείς 
υπεράριθμους δημόσιους υπαλλήλους έως το τέλος 2012 ώστε να πετύχουμε 15.000 
υποχρεωτικές  αποχωρήσεις  (μόλις  εξαντληθεί  ο  χρόνος  τους  στην  εφεδρεία).  Η 
προγραμματισμένη λειτουργική αξιολόγηση της δημόσιας διοίκησης (βλ. παρακάτω) 
και τα σχέδια για το κλείσιμο, την συγχώνευση ή τη συρρίκνωση φορέων της γενικής 



κυβέρνησης,  θα  μας  βοηθήσει  να  προσδιορίσουμε  τους  υπεράριθμους  δημόσιους 
υπαλλήλους.    

 Έλεγχοι  στις  προσλήψεις.  Για  τον  καλύτερο  έλεγχο  και  περιορισμό  των 
προσλήψεων θα: (i) μειώσουμε την ετήσια είσοδο σε στρατιωτικές και αστυνομικές 
σχολές  και  δημόσιες  ακαδημίες  σε  ένα  επίπεδο που είναι  σύμφωνο με  τα  σχέδια 
προσλήψεων,  (ii)  αυξάνουμε  την  εργασιακή  εφεδρεία  ετησίως,  και  θα  (iii) 
εξαλείψουμε τις κενές θέσεις στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του δημόσιου τομέα. 
Εάν προκύψουν υστερήσεις σε σχέση με τις στοχευμένες μειώσεις προσωπικού, θα 
θεσπίσουμε αμέσως πάγωμα προσλήψεων.

•      Εξορθολογισμός  και  καλύτερη  στόχευση  της  κοινωνικής  δαπάνης.  Κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων ετών, ξεκινήσαμε μεταρρυθμίσεις για να περιορίσουμε την 
προβλεπόμενη  αύξηση  στη  συνταξιοδοτική  δαπάνη  κάτω  των  2  ½  ποσοστιαίων 
μονάδων του ΑΕΠ μέχρι  το  2060 (από μια  πρόβλεψη ύψους  12½ του ΑΕΠ),  να 
διατηρήσουμε τις δημόσιες δαπάνες για την υγεία περίπου στο 6 τοις εκατό του ΑΕΠ, 
και να βελτιώσουμε την στόχευση των κοινωνικών μας επιδομάτων. Στο πρόγραμμα 
μας σκοπεύουμε να ολοκληρώσουμε αυτή την ατζέντα εργασίας, πραγματοποιώντας 
συνολικά  περίπου [3] τοις  εκατό του ΑΕΠ σε πρόσθετες  εξοικονομήσεις,  ενώ θα 
βελτιώσουμε  τα  κοινωνικά  προγράμματα  για  αυτούς  που  τα  έχουν  περισσότερο 
ανάγκη.

 Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.  Δεδομένου του υψηλού μεριδίου συντάξεων στις 
δαπάνες  της  Ελληνικής  κυβέρνησης,  η  μεγάλη  εναπομείνασα  δημοσιονομική 
προσαρμογή θα πρέπει κατ’ ανάγκη να περιλαμβάνει περαιτέρω προσαρμογές των 
συντάξεων.  Αυτό  θα  το  κάνουμε  με  τρόπο  που  θα  προστατεύονται  οι 
χαμηλοσυνταξιούχοι.  Ως αρχικά μέτρα,  για τη δημιουργία  εξοικονομήσεων ύψους 
€300  εκατομμυρίων  το  2012  θα:  (i)  υιοθετήσουμε  ένα  σχέδιο  νόμου  για  να 
μεταρρυθμίσουμε  τις  επικουρικές  συντάξεις,  και  θα  (ii)  επιφέρουμε  αλλαγές  στα 
συνταξιοδοτικά  ταμεία  με  υψηλές  μέσες  συντάξεις  που  λαμβάνουν  υψηλές 
επιχορηγήσεις  από  τον  προϋπολογισμό.  Στη  συνέχεια,  έως  τα  τέλη  Ιουνίου,  θα 
εισάγουμε  μεταρρυθμίσεις  για  να  εξαλείψουμε  τις  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  και  τα 
ελλείμματα στα ταμεία εφάπαξ.     

 Δαπάνες υγείας. Οι κύριοι στόχοι μας είναι να φέρουμε τις φαρμακευτικές δαπάνες 
πιο  κοντά  στα  επίπεδα  των  άλλων  Ευρωπαϊκών  κρατών  και  να  συνεχίσουμε  τη 
μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης του συστήματος υγείας. Για το 2012, έχουμε θέσει 
ως στόχο την μείωση της δημόσιας δαπάνης για εξω-νοσοκομειακά φάρμακα από το 
1.9 στο 11/3 τοις εκατό του ΑΕΠ. Οι κύριες αρχικές ενέργειες περιλαμβάνουν: την 
προώθηση της  χρήσης  γενόσημων (π.χ.  μέσω υποχρεωτικής  συνταγογράφησης  με 
βάση την ενεργό ουσία), την μείωση κατά 15% στη μέγιστη τιμή των γενόσημων 
φαρμάκων σε σχέση με τα επώνυμα φάρμακα, την μείωση των περιθωρίων κέρδους 
των φαρμακείων, και την επέκταση της κάλυψης των φαρμάκων για τα οποία ισχύει η 
συμμετοχή. Ένας αυτόματος μηχανισμός επανείσπραξης   θα εγγυάται ότι η δαπάνη 
για εξω-νοσοκομειακά φάρμακα για την περίοδο 2012 – 2015 δεν θα ξεπερνά τα όρια 
του προϋπολογισμού. Μέσω του νέου ταμείου υγείας ΕΟΠΥΥ, θα ολοκληρώσουμε 
επίσης τις εισαγωγές νέων και πιο αποτελεσματικών ως προς το κόστος συμβάσεων 
για  ιατρούς  και  θα  υιοθετήσουμε  ενιαίους  όρους  για  την  αγορά  των  υπηρεσιών 
υγείας.  Για  τον  εξορθολογισμό  του  συστήματος  και  την  εκμετάλλευση  των 



οικονομιών κλίμακας θα συγχωνεύσουμε όλα τα ταμεία υγείας με το ΕΟΠΥΥ και θα 
μεταφέρουμε την ευθύνη του στο Υπουργείο Υγείας.

 Άλλα προγράμματα κοινωνικών επιδομάτων. Το επίπεδο της δημόσιας δαπάνης της 
Ελλάδας (ως ποσοστό του ΑΕΠ) παραμένει κατά πολύ πάνω από το μέσο όρο της 
ευρωζώνης.  Ως  εκ  τούτου  θα  συνεχίσουμε  την μεταρρύθμιση των προγραμμάτων 
κοινωνικών επιδομάτων και τη διακυβέρνηση των προγραμμάτων κοινωνικής αρωγής 
και  κοινωνικής  ασφάλισης.  Χρησιμοποιώντας  εξωτερική  βοήθεια,  θα  αναλάβουμε 
μια εις βάθος αξιολόγηση των προγραμμάτων κοινωνικών δαπανών με σκοπό τον 
καθορισμό επιπρόσθετων μέτρων ύψους [1] τοις εκατό του ΑΕΠ που θα ληφθούν την 
περίοδο 2013-  2015. Η αξιολόγηση, η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου 
2012,  θα  εντοπίσει  προγράμματα  τα  οποία  θα  διακοπούν,  και  ευκαιρίες 
εξορθολογισμού  και  ενίσχυσης  των  κύριων  κοινωνικών  προγραμμάτων  για  την 
καλύτερη  στήριξη των ατόμων που έχουν ανάγκη και  παράλληλα τη μείωση των 
μεταβιβάσεων σε άτομα που δεν τα έχουν ανάγκη.

•      Αναδιάρθρωση της κυβερνητικής  λειτουργίας.  Η ελληνική  δημόσια διοίκηση 
είναι  σε μεγάλο βαθμό διασπασμένη,  έχει  δομές  που αλληλοκαλύπτονται  και  έχει 
ελλιπή συντονισμό και ανεπαρκή συστήματα πληροφορικής (ΙΤ). Προς αντιμετώπιση 
αυτών  θα  υλοποιήσουμε  κάποιες  αρχικές  δράσεις  και  θα  καθορίσουμε  βαθύτερες 
αλλαγές που θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος:

 Προκαταρκτικές ενέργειες: Για να μπορέσουμε να πετύχουμε τον δημοσιονομικό 
μας στόχο για το 2012, θα (i) σε αναμονή της επερχόμενης αξιολόγησης της δημόσιας 
διοίκησης, θα περικόψουμε τις λειτουργικές δαπάνες και τις επιλεγμένες επιδοτήσεις 
και μεταβιβάσεις στο επίπεδο της κεντρικής κυβέρνησης κατά ένα επιπρόσθετο 0.2 
τοις  εκατό  του  ΑΕΠ  (σε  σύγκριση  με  τον  προϋπολογισμό  του  2012)  (ii)  θα 
μειώσουμε  τις  επιδοτήσεις  για  επενδύσεις  και  επενδυτικά  προγράμματα  χαμηλής 
προτεραιότητας κατά 0.2 τοις εκατό του ΑΕΠ (σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό 
του 2012) και (iii) θα μειώσουμε τις στρατιωτικές δαπάνες κατά 0.15 τοις εκατό του 
ΑΕΠ.  

 Βαθύτερη αναδιάρθρωση: Μέχρι το τέλος-Ιουνίου 2012, θα ολοκληρώσουμε ένα 
σχέδιο για την αναδιάρθρωση των κρατικών λειτουργιών και θα επιτύχουμε πρόσθετη 
εξοικονόμησης  τουλάχιστον  [1]  τοις  εκατό  του ΑΕΠ για  την  περίοδο 2013 -  15. 
Έμφαση θα δοθεί στο κλείσιμο και τη μείωση του μεγέθους των φορέων της γενικής 
κυβέρνησης,  στον  εντοπισμό  ευκαιριών  για  ανάθεση  εργασιών  σε  τρίτους,  στον 
εντοπισμό πλεονάζοντος προσωπικού και  στην αναδιάρθρωση τόσο της  κεντρικής 
όσο και  της  τοπικής  δημόσιας  διοίκησης.  Το σχέδιο  θα  περιλαμβάνει  επίσης  τον 
εξορθολογισμό  των  αμυντικών  δαπανών  (χωρίς  να  πλήττονται  οι  αμυντικές 
δυνατότητες).

8.                  Οι  μεταρρυθμίσεις  του  φορολογικού  συστήματος  θα  συμβάλλουν 
επίσης στην δημοσιονομική προσαρμογή μέσω της διεύρυνσης της βάσης, και οι 
μεταρρυθμίσεις θα έχουν επίσης ως στόχο την διευκόλυνση των μειώσεων των 
φορολογικών συντελεστών χωρίς επιπτώσεις στα έσοδα.



•      Φορολογική μεταρρύθμιση. Σκοπός μας είναι να υιοθετήσουμε μια φορολογική 
μεταρρύθμιση  με  ουδέτερη  δημοσιονομική  επίπτωση  για  την  απλοποίηση  του 
φορολογικού  συστήματος,  τη  διεύρυνση  της  φορολογικής  βάσης  ώστε  να  είναι 
δυνατή η μείωση επιλεγμένων φορολογικών συντελεστών, και την αναδιάρθρωση του 
φορολογικού βάρος ανάμεσα στις φορολογικές κλίμακες με στόχο την προώθηση της 
ανάπτυξης  και  της  ανταγωνιστικότητας.  Θα  καθορίσουμε  ένα  πλήρες  πρόγραμμα 
ενδιάμεσων σταδίων για  την υιοθέτηση μιας τέτοιας  φορολογικής  μεταρρύθμισης, 
συμπεριλαμβανομένης μιας αρχικής δημόσιας διαβούλευσης, της αναθεώρησης από 
το προσωπικό της Ε.Ε./ΕΚΤ/ΔΝΤ και θα ανακοινώσουμε μια επίσημη πρόταση προς 
συζήτηση. Η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί με την κατάθεση στη Βουλή και την 
έγκριση  της  μεταρρύθμισης  έως τον  Ιούνιο  2012.  Το μεταρρυθμιστικό  πακέτο  θα 
περιλαμβάνει:  (i)  την  κατάργηση  του  Κώδικα  Βιβλίων  και  Στοιχείων  και  την 
αντικατάστασή  του  με  απλούστερη  νομοθεσία,  (ii)  την  εξάλειψη  ορισμένων 
φοροαπαλλαγών και προνομιακών καθεστώτων, (iii) την απλοποίηση του ΦΠΑ και 
της δομής του φορολογικού συντελεστή ιδιοκτησίας, (iv) μια πιο ενιαία φορολογική 
αντιμετώπιση  του  ατομικού  κεφαλαιακού  εισοδήματος,  και  (v)  ένα  απλοποιημένο 
πρόγραμμα φορολόγησης ατομικού και εταιρικού εισοδήματος.

•      Μεταρρυθμίσεις της φορολογικής διοίκησης. Δεδομένης της χαμηλής είσπραξης 
φόρων σε σύγκριση με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, η στρατηγική προσαρμογής μας 
βασίζεται  στην εισαγωγή εκτενών μεταρρυθμίσεων στη φορολογική διοίκηση (δες 
Μέρος Β). Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα διευκολύνουν μια πιο δίκαιη κατανομή του 
βάρους  προσαρμογής  ανάμεσα  στους  φορολογούμενους.  Στο  πλαίσιο  του 
μεσοπρόθεσμου  σχεδιασμού  μας,  τα  οφέλη  από  αυτές  οι  μεταρρυθμίσεις  έχουν 
εκτιμηθεί με συντηρητικό τρόπο και θεωρούμε ότι θα πραγματοποιηθούν στο τέλος 
της περιόδου, και θα περιοριστούν στο 1 ½ τοις εκατό του ΑΕΠ για τη περίοδο 2011 - 
2015 και αναμένεται ότι θα πραγματοποιηθούν μόνο από το 2013.

9.                  Έχουμε δεσμευτεί να πετύχουμε τον δημοσιονομικό μας στόχο και 
είμαστε έτοιμοι να λάβουμε διορθωτικά μέτρα στην περίπτωση υποαπόδοσης. Τα 
διορθωτικά μέτρα, εάν κριθούν αναγκαία, θα περιλαμβάνουν πρόσθετες στοχευμένες 
μειώσεις στο μισθολογικό κόστος του δημόσιου τομέα και στις κοινωνικές δαπάνες 
καθώς και στις αμυντικές δαπάνες. Παρομοίως, στη περίπτωση μιας διαρκούς υπέρ 
απόδοσης  η  οποία  θεωρηθεί  μόνιμη,  θα  θέσουμε  αυστηρότερους  στόχους  για  το 
έλλειμμα  αλλά  μπορεί  επίσης  να  εξετάσουμε  μια  μείωση  εισφορές  κοινωνικής 
ασφάλισης. Πρόθεσή μας είναι να διατηρήσουμε το σχετικό φορολογικό βάρος από 
τους έμμεσους φόρους.

10.              Για  να  διασφαλίσουμε  άμεσα  οφέλη,  θα  υλοποιήσουμε  αρκετές 
προαπαιτούμενες  δράσεις,  και  για  να  βοηθήσουμε  την  επακόλουθη 
παρακολούθηση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, θα θέσουμε 
ορισμένα  βασικά  μέτρα  ως  διαρθρωτικά  ορόσημα  του  προγράμματος.  Ως 
προαπαιτούμενες ενέργειες για το πρόγραμμα θα: (i) εφαρμόσουμε πλήρως όλα τα 
μέτρα της ΜΔΣ που έχουν καθυστερήσει (Παράρτημα 1), και θα (ii) θέσουμε σε ισχύ 
και  θα  υλοποιήσουμε  τα  μέτρα  που  απαιτούνται  για  την  επίτευξη  των  στόχων 
δημοσιονομικού ελλείμματος για το 2012 (συμπεριλαμβανομένων και επιπρόσθετων 
μόνιμων  μέτρων  από  την  πλευρά  των  δαπανών  ύψους  325  δις  ευρώ  που  θα 
καθοριστούν σε συνεργασία με το προσωπικό των ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ) (Παράρτημα ΙΙ). Η 



υιοθέτηση μιας φορολογικής μεταρρύθμισης με ουδέτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα 
 μέχρι το τέλος Ιουνίου 2012 και η ολοκλήρωση της λειτουργικής αξιολόγησης της 
δημόσιας  διοίκησης  και  των  κοινωνικών  προγραμμάτων  που  θα  καθορίζουν, 
αντίστοιχα  [1]  και  [1]  τοις  εκατό  του ΑΕΠ σε  πρόσθετα  μέτρα,  προτείνονται  ως 
διαρθρωτικά ορόσημα για το τέλος Ιουνίου 2012.

Β. Δημοσιονομικές Θεσμικές Μεταρρυθμίσεις

11.  Η ενίσχυση των δημοσιονομικών θεσμών είναι απώτερης σημασίας. Η 
Ελλάδα έχει υποφέρει πολλά χρόνια από ένα ευρέως διαδεδομένο πρόβλημα μη 
πληρωμής φόρων, τη διάβρωση της δίκαιης μεταχείρισης του συστήματος και την 
επιβολή μέτρων πολιτικής που είναι ελάχιστα φιλικά προς την ανάπτυξη, όπως είναι 
οι υψηλοί συντελεστές φορολόγησης. Εν τω μεταξύ, ο δημόσιος τομέας έχει 
προβλήματα με την έγκαιρη πληρωμή των λογαριασμών του και τις επιστροφές 
φόρου, ανεβάζοντας το κόστος προμηθειών και βλάπτοντας την ρευστότητα του 
εταιρικού τομέα. Για να μπει ένα τέλος στις πρακτικές αυτές θα χρειαστεί μια βαθιά 
αναδιάρθρωση της διοίκησης εσόδων και του συστήματος δημόσιας 
χρηματοπιστωτικής διοίκησης. Βεβαίως πρόκειται για σύνθετες θεσμικές 
μεταρρυθμίσεις και τα κέρδη τόσο από άποψης υψηλότερων εσόδων και 
χαμηλότερων δαπανών μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε βάθος χρόνου με αποφασιστικές 
προσπάθειες. Ως εκ τούτου, είμαστε αποφασισμένοι να αναλάβουμε τις αναγκαίες 
μεταρρυθμίσεις επειγόντως.

12.  Έχουμε δεσμευτεί να μεταρρυθμίσουμε την διοίκηση των εσόδων μας. Δεν 
λειτουργεί στο επίπεδο που χρειάζεται η Ελλάδα και θα πρέπει να εκσυγχρονισθεί 
πλήρως. Ξεκινήσαμε τη προσπάθεια αυτή και σημειώσαμε πρόοδο κατά τα τελευταία 
2 έτη, αλλά πρέπει να γίνουν πάρα πολλά ακόμη:                    

•         Η ενίσχυση των εργασιών είναι η βραχυπρόθεσμη προτεραιότητα:

  Το σύστημα επίλυσης διαφορών. Ως προκαταρκτικές δράσεις: (i) θα εγκρίνουμε την 
νομοθεσία καθιστώντας αναγκαίο για τις μεγάλες φορολογικές υποθέσεις να 
εξαντλήσουν την φάση διοικητικής διαφοράς πριν προχωρήσουν σε δικαστικές 
εφέσεις, (ii) θα καταστήσουμε πιο περιοριστικούς  τους κανόνες για την παραίτηση 
της κατάθεσης πρόσβασης σε δικαστικές εφέσεις (με την επιφύλαξη της 
ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος), και (iii) θα εκδώσουμε δευτεροβάθμια 
νομοθεσία που θα δίνει τη δυνατότητα της πιστοποίησης φορολογικών διαιτητών, 
καθιστώντας το σύστημα διαιτησίας που καθιερώθηκε το 2011 πλήρως λειτουργικό.

  Κάνοντας χρήση πρόσθετων εργαλείων. Θα ενσωματώσουμε εργαλεία κατά του 
ξεπλύματος μαύρου χρήματος στην στρατηγική μας κατά της φοροδιαφυγής. Ως 
προκαταρκτικές μας ενέργειες θα: διευκρινίσουμε τους κανόνες της Τράπεζας της 
Ελλάδας για τις υποχρεώσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να αναφέρουν στην 
Μονάδα Χρηματοπιστωτικών Πληροφοριών (FIU)  συναλλαγές για τις οποίες 
υπάρχει υποψία ότι έχουν σχέση με έσοδα από φοροδιαφυγή. Θα λάβουμε μέτρα που 
θα διασφαλίζουν ότι οι καταγγελίες που έχουν σχέση με απλήρωτα φορολογικά χρέη 
διαβιβάζονται για δίωξη στην ΜΧΠ.

  Αναβάθμιση προσωπικού. Με συνέπεια προς τα επιχειρησιακά μας σχέδια, έως τον 
Απρίλιο, θα ολοκληρώσουμε την εκ νέου αξιολόγηση και πρόσληψη 1.000 ελεγκτών 



και θα φέρουμε σταδιακά τον αριθμό ελεγκτών στους 2.000 (με συνέπεια προς τους 
κανόνες εξόδου και πρόσληψης του δημόσιου τομέα). Για τους υφιστάμενους 
υπαλλήλους, θα καθιερώσουμε ένα επίσημο πλαίσιο για την επιθεώρηση της 
επίδοσης το οποίο θα δίνει αναλυτικά τους στόχους βάσει των οποίων θα 
αξιολογείται η επίδοση των διευθυντών. Το πλαίσιο θα είναι λειτουργικό μέχρι το 
Ιούνιο 2012. Σκοπεύουμε να αντικαταστήσουμε τους διευθυντές οι οποίοι έχουν 
σημειώσει μικρότερη απόδοση από αυτή των στόχων τους.

  Μέτρα κατά της διαφθοράς. Έως το τέλος Ιουνίου 2012, θα συστήσουμε τις 
υπηρεσίες εσωτερικών υποθέσεων που καθιερώθηκαν με το Νόμο 3943 / 2011 και θα 
μεταρρυθμίσουμε το ρόλο της μονάδας χρηματοπιστωτικής επιθεώρησης ώστε να 
περιοριστεί το επίκεντρο του στην διοίκηση εσόδων. Σκοπεύουμε επίσης να 
βελτιώσουμε το σύστημα για να προστατεύσουμε όσους καταγγέλλουν περιπτώσεις 
διαφθοράς στην φορολογική διοίκηση και να εισάγουμε διαδικασίες για την εναλλαγή 
διευθυντών και να θέσουμε στόχους για έλεγχο και δηλώσεις περιουσιακών 
στοιχείων των υπαλλήλων της φορολογικής διοίκησης. Έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα 
ετοιμάσουμε ένα πλήρες σχέδιο κατά της διαφθοράς.              

•         Σε βάθος χρόνου, θα πρέπει να αναδιαρθρώσουμε την διοίκηση ώστε να 
δημιουργηθεί μια διοίκηση ανεξάρτητη αλλά με υποχρέωση λογοδοσίας με μια 
λειτουργική οργάνωση το κέντρο της οποίας είναι ένα ισχυρό αρχηγείο. Προς το 
σκοπό αυτό, οι προτεραιότητες μας για το 2012 περιλαμβάνουν:

-          Καθιέρωση επιτελικών μονάδων κλειδί. Οι κύριες μονάδες έχουν συσταθεί, 
συμπεριλαμβανομένης της μονάδας μεγάλων φορολογούμενων, της μονάδας 
συλλογής χρεών και του τμήματος ελέγχου. Κοιτώντας μπροστά, η προτεραιότητα 
μας είναι η οικοδόμηση της παραγωγικής ικανότητας των σχετικών μονάδων. Το 
2012, έως το δεύτερο τρίμηνο, θα ολοκληρώσουμε τον διπλασιασμό της παραγωγικής 
ικανότητας ελέγχου της μονάδας μεγάλων φορολογουμένων.

-          Ενοποίηση των εργασιών φορολογικής διοίκησης.

Σκοπεύουμε να κλείσουμε ένα σύνολο 200 υποχρησιμοποιούμενων τοπικών εφοριών 
έως τον Δεκέμβριο 2012.

- Εξασφάλιση μεγαλύτερου ελέγχου των τοπικών εφοριών. 

Έως το τέλος Μαρτίου 2012 το αρχηγείο GSTC θα θέσει επιχειρησιακούς στόχους 
για τις κατά τόπους εφορίες σε σχέση με τις κύριες δραστηριότητες όπου 
συμπεριλαμβάνονται οι έλεγχοι, η επίλυση διαφορών, η κατάθεση και οι στόχοι 
επίδοσης για τους τοπικούς διευθυντές βάσει των οποίων θα αξιολογούνται. Το 
αρχηγείο GSTC θα έχει λάβει νόμιμες εξουσίες για να κατευθύνει πως θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν οι πόροι των κατά τόπους εφοριών. Παράλληλα, η είσπραξη των 
μεγάλων οφειλών θα τεθεί υπό απευθείας κεντρικό έλεγχο και θα ενοποιούνται στις 
35 μεγαλύτερες εφορίες. Η επεξεργασία όλων των πληρωμών φόρου στις κατά 
τόπους εφορίες θα σταματήσει έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2012 και θα αντικατασταθεί 
με υποχρεωτικά τραπεζικά εμβάσματα, και πληρωμές σε τράπεζες ή τοπικά κέντρα 
δημοσίων υπηρεσιών.

-          Βήματα προς την ανεξαρτησία. Έως το τέλος Μαρτίου, θα διορίσουμε ως Γενικό 
Γραμματέα της διοίκησης εσόδων, ένα άτομο με άψογο επαγγελματική πορεία 
επιτευγμάτων φορολογικής συμμόρφωσης και σημαντική εμπειρία σε φορολογικά 
θέματα. Προς στήριξη της ανεξάρτητης λήψης αποφάσεων, θα μεταβιβάσουμε από το 
υπουργικό στο διοικητικό επίπεδο, μέσω Υπουργικής απόφασης τον έλεγχο των 
βασικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων την διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, 
διασφαλίζοντας συγχρόνως ότι οι δραστηριότητες του αρχηγείου φορολογικής 
διοίκησης θα ελέγχεται εξωτερικά.          



•         Η είσπραξη των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης θα ενισχυθεί. Θα 
αναλάβουμε την διεξαγωγή μιας εις βάθος επιθεώρησης των σημερινών πρακτικών 
είσπραξης και εφαρμογής, με τη χρήση εξωτερικής βοήθειας. Ένα πλήρως 
αρθρωμένο σχέδιο μεταρρύθμισης θα αναπτυχθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2012, το 
οποίο μεταξύ των άλλων, θα θέσει ένα χρονοδιάγραμμα και θα ορίσει τα ενδιάμεσα 
μέτρα για τη πλήρη ενοποίηση των εισπράξεων από φόρους και εισφορές. 
Βραχυπρόθεσμα, προκειμένου να αναχαιτισθούν μεγάλα πρόσφατα προβλήματα με 
την είσπραξη κοινωνικών ασφαλίσεων, έως το Μάρτιο 2012 θα επεκτείνουμε τις 
μηνιαίες δηλώσεις σε ένα ευρύτερο φάσμα φορολογουμένων, θα ενοποιήσουμε την 
είσπραξη οφειλών φόρου και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης των μεγαλύτερων 
φοροοφειλετών, θα θεσπίσουμε τη διενέργεια κοινών ελέγχων φόρου και εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, θα αυξήσουμε τον αριθμό των επιθεωρήσεων και θα 
καθιερώσουμε στόχους για τους επιθεωρητές .

•         Η κυβέρνηση αναλαμβάνει να εφαρμόσει πλήρως τον φορολογικό κώδικα και 
να εγκαταλείψει κάθε φορολογική αμνηστία. Δεσμευόμαστε να μην εφαρμόσουμε 
κάποιες νέες ή να παρατείνουμε όποιες αμνηστίες ή προγράμματα κινήτρων 
υπάρχουν για την είσπραξη φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Δεδομένης 
της σημασίας που δίνεται στην αλλαγή αυτού του καθεστώτος, θα τροποποιήσουμε  
τον νόμο 4038/2012 για να εξαλείψουμε την παράταση των χρόνων πληρωμής 
φορολογικών χρεών και ληξιπρόθεσμων συνδρομών κοινωνικής ασφάλισης και την 
αναστολή της ποινικής δίωξης και το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων.

11. Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε πιο στενό έλεγχο όλων των 
κρατικών δαπανών και να εμποδίσουμε τη σώρευση καθυστερουμένων. Αυτό θα 
χρειαστεί βελτίωση του κάθε βήματος της διαδικασίας των δαπανών μας: διαδικασίες 
οικονομικού προγραμματισμού, έλεγχοι δαπανών βάσει δέσμευσης και 
δημοσιονομική αναφορά και παρακολούθηση και έλεγχος του προϋπολογισμού.

- Οικονομικός προγραμματισμός: Για την βελτίωση του οικονομικού 
προγραμματισμού τόσο στους μεσοπρόθεσμους όσο και στους βραχυπρόθεσμους 
ορίζοντες: (i) θα εκδώσουμε μια εγκύκλιο κατά το Q1 2012 με την οποία ρυθμίζεται 
το ημερολόγιο, οι καταληκτικές ημερομηνίες και ο ρόλος όλων των ιδρυμάτων στην 
διατύπωση του επόμενου MTFS (καλύπτοντας το 2012 – 2016) και (ii) θα ψηφίσουμε 
την νομοθεσία και τους κανονισμούς έως τον Οκτώβριο 2012 για την δευκόλυνση 
των διαδικασιών υποβολής και έγκρισης των συμπληρωματικών προϋπολογισμών 
εντός του έτους.

- Έλεγχοι δαπανών: Μόλις έχουν καθορισθεί πλήρως, οι έλεγχοι δαπανών με βάση 
τη δέσμευση και η αρχιτεκτονική που τους συνοδεύει θα μας βοηθήσει να 
αποτρέψουμε τις μονάδες, τόσο στο κεντρικό όσο και στο αποκεντρωμένο επίπεδο, 
από την υπερβολική σπατάλη των προϋπολογισμών τους. Υπάρχουν δύο 
βραχυπρόθεσμα θέματα, και ένα σύνολο επόμενων μέτρων για το υπόλοιπο του 
προγράμματος:

- Μητρώα δέσμευσης: Έως τον Μάρτιο 2012 θα ξεκινήσουμε να επεκτείνουμε τα 
μητρώα προς κάλυψη του προϋπολογισμού επενδύσεων. Έως τον Ιούνιο 2012, θα 
αυξήσουμε τον αριθμό των πλήρως λειτουργικών μητρώων δέσμευσης που 
αναφέρουν στο e-portal του υπουργείου οικονομικών έως το 70 τοις εκατό των 
μονάδων δαπάνης, συμπεριλαμβανομένων σε τοπικές αυτοδιοικήσεις, ταμεία 
κοινωνικής ασφάλισης, ΝΠΙΔ,και νοσοκομεία. Θα θεσπίσουμε επίσης κυρώσεις με 
συνέπεια (όταν απαιτείται) για να βελτιώσουμε την αναφορά δεδομένων από τα 
μητρώα δέσμευσης και θα επεκτείνουμε το περιεχόμενο του συστήματος αναφοράς e-
portal ώστε να περιλαμβάνεται όλος ο κύκλος δαπάνης (πχ. κατανομές που 



αποδεσμεύτηκαν σωρευτικά, δεσμεύσεις που έγιναν, τιμολόγια που ελήφθησαν και 
πληρωμές που έγιναν στο τέλος κάθε μήνα).

- Οικονομικοί Υπεύθυνοι. Διορίσαμε μόνιμους οικονομικούς υπεύθυνους σε όλα τα 
επιτελικά υπουργεία. Οι αξιωματούχοι θα έχουν την ευθύνη της χρηματοπιστωτικής 
διοίκησης των επιτελικών υπουργείων, συμπεριλαμβανομένου του σχηματισμού 
προϋπολογισμού, τους ελέγχους δαπανών και της αναφοράς δεδομένων. Οι 
οικονομικοί υπεύθυνοι  θα έχουν την υποχρέωση να υιοθετούν και να εφαρμόζουν τα 
νέα οργανωτικά σχέδια για τις διευθύνσεις τους μέχρι το τέλος Ιουνίου 2012.

- Αναθεωρημένες διαδικασίες ελέγχου. Κοιτώντας μπροστά, θα εστιάσουμε στην 
προοδευτική μεταφορά της χρηματοπιστωτικής ευθύνης στους οικονομικούς 
υπεύθυνους και την μεταρρύθμιση των ελειτουργιών των γραφείων 
χρηματοοικονομικού ελέγχου στα συναρμοδια Υπουργεία και στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο. Αυτό θα σημαίνει μια μεταστροφή από προληπτικούς ελέγχους προς 
ποιοτικούς ελέγχους εκ των υστέρων και την αναδιαμόρφωση των 
χρηματοπιστωτικών πληροφοριακών μας συστημάτων .

- Δημοσιονομική αναφορά. Πιο ενιαίες, έγκαιρες και ακριβείς εκθέσεις θα μας 
βοηθήσουν να παρακολουθούμε καλύτερα την εκτέλεση του προϋπολογισμού και να 
εντοπίζουμε τα προβλήματα νωρίς. Για τον σκοπό αυτό, το 2012: (i) θα επεκτείνουμε 
τη βάση δεδομένων μας για ληξιπρόθεσμα ώστε να συμπεριλαμβάνουν επιστροφές 
φόρου, και καθιέρωση προτύπων για την επεξεργασία και εξόφληση τους (έως τον 
Σεπτέμβριο 2012), (ii) θα καταστήσουμε λειτουργική έως το τέλος Μαρτίου την 
διυπουργική επιτροπή για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αναφορά για την 
εφαρμογή του κοινωνικού προϋπολογισμού, και (iii) θα επεκτείνουμε τα προσφάτως 
εγκαταστημένα σε πιλοτική βάση συστήματα πληροφορικής για τη συλλογή με 
περισσότερες λεπτομέρειες δεδομένων εσόδων και δαπανών από τις οντότητες του 
γενικού κράτους (το νέο σύστημα θα καλύψει άνω του 90 τοις εκατό των δαπανών 
έως το τέλος Ιουνίου 2012).

- Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων. Αναμένουμε ότι θα εκκαθαριστούν τα υφιστάμενα 
ληξιπρόθεσμα μας σε ευθυγράμμιση με τη χρηματοδότηση του προγράμματος που 
διατίθεται. Ο προϋπολογισμός του 2012 περιλαμβάνει μια κατανομή του 
προϋπολογισμού με βάση το προϊόν φορολογίας τέλους 2011 και οι προϋποθέσεις 
πρόσβασης σε αυτό θα περιλαμβάνουν την επαλήθευση των απαιτήσεων 
ληξιπρόθεσμων, την συμμόρφωση με τις βασικές μεταρρυθμίσεις χρηματοπιστωτικής 
διοίκησης (όπως περιγράφονται άνω) και ότι τα επιτελικά υπουργεία και οι φορείς 
γενικής κυβέρνησης  που ζητούν πρόσβαση έχουν επιδείξει ότι δεν έχουν 
συγκεντρώσει περισσότερα ληξιπρόθεσμα και έχουν αναφέρει τουλάχιστον 3 μήνες 
σταθερά δεδομένα από τα μητρώα δέσμευσης.

13. Θα ενισχύσουμε περαιτέρω την Ελληνική Στατιστική υπηρεσία, Ελ.Στατ. Θα 
αναθεωρήσουμε τον νόμο περί στατιστικών προκειμένου να αναθεωρήσουμε τους 
κανόνες διακυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ. Ο νόμος θα καθιερώσει το Συμβούλιο της 
Ελ.Στατ. ως συμβουλευτικό, και θα διευκρινίσει την αρμοδιότητα του προέδρου της 
Ελ.Στατ ως το ανώτατο διευθυντικό στέλεχος και συντονιστή του εθνικού 
στατιστικού συστήματος.

14. Κάνουμε προκαταρκτικές ενέργειες για να διασφαλίσουμε πρώιμα κέρδη και 
να εντοπίσουμε την πρόοδο κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Ως 
προκαταρκτικές ενέργειες για το πρόγραμμα, θα: (i) πετύχουμε τους στόχους της 
εκτέλεσης της διοίκησης εσόδων τέλους 2011 οι οποίοι δεν έχουν επιτευχθεί ακόμη, 



συμπεριλαμβανομένων ελέγχων πλήρους φάσματος και ΦΠΑ των μεγάλων 
φορολογουμένων, και  (ii) θα ψηφίσουμε νομοθεσία για την εφαρμογή μέτρων προς 
ενίσχυση των επιχειρήσεων της φορολογικής διοίκησης (Παράρτημα ΙΙΙ). Κοιτώντας 
μπροστά, θα παρακολουθήσουμε τους τριμηνιαίους ποσοτικούς δείκτες επίδοσης για 
την διοίκηση εσόδων και δημόσιων οικονομικών (δες το Τεχνικό Μνημόνιο 
Συνεννόησης για μια πλήρη περιγραφή των δεικτών. Οι στόχοι για το τέλος Ιουνίου 
και τέλος Δεκεμβρίου προτείνονται ως διαρθρωτικά ορόσημα. Πέρα των σχετικών 
δεικτών, ένα πρόσθετο διαρθρωτικό ορόσημο θα εστιάσει στην ολοκλήρωση της 
στρατηγικής για την ενίσχυση των εισπράξεων των κοινωνικών ασφαλίσεων.

Γ. Πολιτικές Χρηματοπιστωτικού τομέα

3. Η κυβέρνηση δεσμεύεται να παράσχει την στήριξη που απαιτείται για να 
αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ο συνδυασμός 
της ύφεσης που βαθαίνει και της αναδιάρθρωσης του δημοσίου χρέους θα χρειαστεί 
πρόσθετη στήριξη από την κυβέρνηση για να διασφαλιστεί η καλή κατάσταση του 
τραπεζικού συστήματος και να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των καταθετών. Θα 
χρειαστούν καλά στοχευμένες δράσεις ανακεφαλαιοποίσης και αποφασιστικότητα 
μαζί με αλλαγές του νόμου για να διευκολυνθεί ή στρατηγική και να βελτιωθεί το 
πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Μαζί με τις δράσεις που αναφέρονται, οι 
Ελληνικές αρχές προτίθενται να στηρίξουν την ρευστότητα του τραπεζικού 
συστήματος και να δημιουργήσουν ένα βιώσιμο και καλά κεφαλαιοποιημένο 
τραπεζικό τομέα που θα μπορεί να στηρίξει την οικονομική ανάκαμψη και την 
βιώσιμη ανάπτυξη. Οι καταθέτες θα είναι προστατευμένοι.       

4. Η στρατηγική μεταρρύθμισης του τραπεζικού τομέα αποτελείται από 
ορισμένα θεμελιώδη στοιχεία:

•         Μια αποτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών:  Όλες οι τράπεζες θα πρέπει να 
πετύχουν μια βασική αναλογία κεφαλαίου πρώτου βαθμού που ορίζεται στο 9 τοις 
εκατό έως το τέλος Σεπτεμβρίου, φτάνοντας στο 10 τοις εκατό τον Ιούνιο 2013. Η 
ΤτΕ με την στήριξη εξωτερικών συμβούλων θα αναλάβει την αποτίμηση των 
κεφαλαιακών αναγκών της τράπεζας (προκαταρκτική ενέργεια). Η εκτίμηση αυτή θα 
βασίζεται, μεταξύ των άλλων, στα αποτελέσματα από την δανειακή διαγνωστική 
άσκηση BlackRock, τον αντίκτυπο του PSI και τα επιχειρησιακά σχέδια που έχουν 
υποβάλλει οι τράπεζες. Παράλληλα, οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών θα 
καθορίζονται στη βάση μιας απαίτησης όπως διατηρηθεί μια αναλογία 7 τοις εκατό 
του βασικού κεφαλαίου πρώτου βαθμού στο πλαίσιο υπό τριετές ακραίο δυσμενές 
σενάριο (απαιτήσεις Πυλώνα ΙΙ ). Βάσει αυτών των κεφαλαιακών αναγκών που 
αναγνωρίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδας, οι τράπεζες θα αναθεωρήσουν τα 
επιχειρησιακά τους σχέδια και θα υποβάλλουν σχέδια για αύξηση κεφαλαίων.

•         Παράλληλα, θα διεξαχθεί μια στρατηγική αποτίμηση του τραπεζικού τομέα.

Σε διαβούλευση με την ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ, η Τράπεζα της Ελλάδας θα διεξάγει μια 
λεπτομερή και αυστηρή αποτίμηση της κάθε τράπεζας με τη χρήση ενός συνόλου 
ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων. Τα κριτήρια θα περιλαμβάνουν με ενδεικτικούς 
και όχι περιοριστικούς όρους: την καλή κατάσταση και προθυμία των μετόχων να 
εισφέρουν νέα κεφάλαια, την ποιότητα της διοίκησης και τα συστήματα διοίκησης 



κινδύνου, μετρικές κεφαλαίου, ρευστότητας και αποδοτικότητας (κοιτώντας τόσο 
προς τα εμπρός όσο και προς τα πίσω), τις καθορισμένες στη Τράπεζα της Ελλάδας 
τιμές τραπεζικών κινδύνων και ένα βιώσιμο επιχειρησιακό μοντέλο. Η αποτίμηση θα 
ολοκληρωθεί έως το τέλος Μαρτίου (προτείνεται ως διαρθρωτικό ορόσημο)

    

•         ΑΤΕ: Με βάση την τρέχουσα εργασία των εν ενεργεία εταιρειών εξωτερικού 
ελέγχου, θα ολοκληρώσουμε μια μελέτη για το πώς θα πρέπει να προσφωνηθεί η 
ΑΤΕ (ως προκαταρκτική ενέργεια). Η αποτίμηση αυτή θα περιγράφει τις νομικές, 
λειτουργικές και οικονομικές πτυχές των διαφόρων λύσεων και θα παρουσιάσει τα 
έξοδα που συνδέονται με αυτές.   

•         Αναδιάρθρωση κεφαλαιακής δομής και ενέργειες εξυγίανσης

- Θα δοθεί χρόνος στις τράπεζες να συγκεντρώσουν κεφάλαιο στην αγορά. Βάσει 
μιας αποτίμησης της βιωσιμότητας και των σχεδίων άντλησης κεφαλαίων, η Τράπεζα 
της Ελλάδας θα ανακοινώσει στις τράπεζες μέχρι το τέλος Απριλίου, συγκεκριμένες 
καταληκτικές ημερομηνίες για να συγκεντρώσουν κεφάλαιο στην αγορά. Οι 
καταληκτικές ημερομηνίες για την συγκέντρωση κεφαλαίου θα οριστούν για κάθε 
τράπεζα για κάθε περίπτωση χωριστά – με μέγιστη διάρκεια έως το τέλος 
Σεπτεμβρίου – λαμβάνοντας υπόψη το ρυθμιστικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις που 
ορίζει η Επιτροπή της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς.

- Τράπεζες οι οποίες υποβάλλουν βιώσιμα σχέδια αύξησης κεφαλαίου θα έχουν την 
δυνατότητα να λάβουν δημόσια στήριξη με τρόπο ο οποίος διατηρεί τα κίνητρα του 
ιδιωτικού τομέα να βάλουν κεφάλαια και ως εκ τούτου να μειωθεί το βάρος για τους 
φορολογούμενους. Ειδικότερα οι τράπεζες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 
κεφάλαιο από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) μέσω 
κοινών μετοχών και μετατρέψιμων υπό αίρεση ομολογιών.

Θα εξασφαλίσουμε ώστε οι Ελληνικές τράπεζες να έχουν αυτονομία τόσο 
αυτοδικαίως (dejure) όσο και εκ των πραγμάτων (de facto). Τα δικαιώματα ψήφου 
του ΕΤΧΣ για τις κοινές μετοχές που κρατά θα περιορίζονται αυστηρά σε 
συγκεκριμένες στρατηγικές αποφάσεις (εκτός εάν η ιδιωτική συμμετοχή με τη μορφή 
κοινών μετοχών είναι κάτω από ένα συγκεκριμένο ελάχιστο ποσοστό των συνολικών 
κεφαλαιακών αναγκών της τράπεζας). Το ποσοστό αυτό θα οριστεί στο στον 
τροποποιημένο νόμο του ΕΤΧΣ. Οι μετοχές και / ή τα δικαιώματα ψήφου που αποκτά 
το ΕΤΧΣ δεν θα μεταβιβάζονται ούτε θα πωλούνται σε κάποια άλλη οντότητα που 
έχει σχέση με το κράτος με καμία μορφή. Θα δίνονται κίνητρα σε ιδιώτες μετόχους 
να αγοράσουν μετοχές που κρατά το ΕΤΧΣ. Μια υπουργική απόφαση η οποία 
συμφωνείται σε συνεννόηση με την ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ θα παρέχει τα τεχνικά 
στοιχεία του πλαισίου αναδιάρθρωσης κεφαλαίου των τραπεζών, το οποίο 
ενσωματώνει τις σχετικές αρχές, έως το τέλος Μαρτίου 2012 (προτάθηκε ως 
διαρθρωτικό ορόσημο).

         

- Τράπεζες οι οποίες δεν υποβάλλουν βιώσιμα σχέδια άντλησης  κεφαλαίου και 
δεν αντλούν τα κεφάλαια που απαιτούνται για να εκπληρωθούν οι ρυθμιστικές 
απαιτήσεις εντός της προθεσμίας που ορίστηκε από την Τράπεζα της Ελλάδας θα 
εκκαθαριστούν με μεθοδικό τρόπο στο χαμηλότερο δυνατόν κόστος για το Κράτος, 
με τρόπο ο οποίος διασφαλίζει την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και που 
ακολουθεί το γενικό στρατηγικό σχέδιο για εκκαθαρισμένα τραπεζικά περιουσιακά 



στοιχεία. Οι επιλογές λύσης θα περιλαμβάνουν εργαλεία τα οποία διατίθενται στο 
πλαίσιο του νόμου όπως, μεταξύ των άλλων, της αγοράς και ανάληψης (εντολή 
μεταβίβασης), του μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος (τράπεζες γέφυρα), και της 
τακτικής εκκαθάρισης.          

Συνέχιση. Για να διασφαλιστεί η καλή κεφαλαιοποίηση του συστήματος, , η Τράπεζα 
της Ελλάδας μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 θα διεξάγει μια νέα άσκηση μέτρησης 
κινδύνου σε ακραίες καταστάσεις, βάσει των δεδομένων του τέλους 2012, με τη 
χρήση της μεθοδολογίας που καθορίστηκε σε διαβούλευση με την ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ 
(προτάθηκε ως διαρθρωτικό ορόσημο).

18.  Θα  θεσπίσουμε  νομοθεσία  προς  στήριξη  της  στρατηγικής  μας  για  την 
ανακεφαλαιοποίηση  και  την  εξυγίανση  των  τραπεζών  (προκαταρκτική 
ενέργεια):

• Απαιτήσεις  κεφαλαιακής  επάρκειας.  Ο  τραπεζικός  νόμος  (3601)  θα 
τροποποιηθεί  για να δώσει την δυνατότητα στην Τράπεζα της Ελλάδας να 
θέσει νέα τραπεζικά πρότυπα κεφαλαίου μέσω της ρύθμισης, και η Τράπεζα 
της Ελλάδας θα εισάγει νέα ρύθμιση για να προγραμματίσει τα στάδια στις 
προβλεπόμενες αυξήσεις απαιτήσεων του Core Tier 1 .

  

• Τεχνικές  πτυχές  της  αξυγίανσης  των  τραπεζών  Οικοδομώντας  πάνω  σε 
πρόσφατες αλλαγές του πλαισίου εξυγίανσης των τραπεζών και την εμπειρία 
που έχει  αποκτηθεί  μέχρι  τώρα,  θα  διευκρινίσουμε  τις  διαδικασίες  και  τις 
ευθύνες για την εκτίμηση ενεργητικού και παθητικού και ως εκ τούτου για τον 
εναρκτήριο ισολογισμό των μεταβατικών πιστωτικών ιδρυμάτων. Επίσης θα 
ενισχύσουμε  το  πλαίσιο  ώστε  να  διασφαλίσουμε  ότι  οι  μελλοντικές 
εξυγιάνσεις  χρησιμοποιούν  αρχικά  συντηρητικές  εκτιμήσεις  των 
περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού των τραπεζών που έχουν πτωχεύσει, 
βάσει  μιας  δίκαιης  αξίας,  και  συνεπώς  επιτρέποντας  για  μια  σωστή  και 
δέουσα  επιμέλεια  και  επανεκτίμηση  συνοδευόμενες  από  συμπληρωματικές 
μεταφορές περιουσιακών στοιχείων εντός ορισμένης χρονικής περιόδου. Θα 
εντοπίσουμε επίσης τα νομοθετικά εμπόδια σε μια ευέλικτη διαχείρηση των 
συμβάσεων  απασχόλησης  στο  πλαίσιο  εξυγίανσης  των  τραπεζών  και  θα 
υιοθετήσουμε τις αναγκαίες νομοθετικές αλλαγές για να τα απομακρύνουμε.

           

• Πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης.  Ο νόμος του ΕΤΧΣ θα τροποποιηθεί για να 
επιτραπεί  η  χρήση  μετατρέψιμων  ομολογιών  υπό  αίρεση  και  η  πρόβλεψη 
περιορισμών στα δικαιώματα ψήφου του ΕΤΧΣ για μια περίοδο 5 ετών. Τα 
δικαιώματα  ψήφου  του  ΕΤΧΣ  για  τις  κοινές  μετοχές  που  κρατά  θα 
εξαρτηθούν από το μέγεθος εισφοράς κεφαλαίου από τους ιδιώτες επενδυτές 
μέσω κοινών μετοχών. Εάν η σχετική εισφορά είναι κάτω από ένα δεδομένο 
ελάχιστο  ποσοστό  των  συνολικών  κεφαλαιακών  αναγκών  μιας  τράπεζας 
(όπως  θα  καθοριστεί  στο  νόμο  του  ΕΤΧΣ)  το  ΕΤΧΣ  θα  έχει  πλήρη 
δικαιώματα ψήφου. Το ΕΤΧΣ θα κρατήσει τις μετοχές του για μια περίοδο 
δύο  ετών,  με  τη  δυνατότητα  επιμήκυνσης  δύο  πρόσθετων  ετών  για 
οικονομικούς λόγους και λόγους σταθερότητας της αγοράς. Εάν αντί αυτού η 
σχετική  ιδιωτική  εισφορά  είναι  μεγαλύτερη  του  σχετικού  ποσοστού,  τα 
δικαιώματα ψήφου του ΕΤΧΣ θα περιορίζονται αυστηρά σε συγκεκριμένες 



στρατηγικές  αποφάσεις.  Στην  περίπτωση  αυτή,  το  νομικό  πλαίσιο  θα 
αναθεωρηθεί ώστε να επιτραπεί στο ΕΤΧΣ να κρατά μετοχές για 5 χρόνια.

   

• Πλαίσιο εξυγίανσης. Θα εισάγουμε έναν σαφή διαχωρισμό των λειτουργιών 
εποπτείας, εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης. Συγκεκριμένα, το νομικό πλαίσιο 
θα παραχωρεί τις ευθύνες της εξυγίανσης σε ένα αυτόνομο τμήμα της ΤτΕ και 
οι  ευθύνες  αναδιάρθρωσης  (που  θα  αφορούν  στη  διαχείρηση  όλων  των 
προσωρινών πιστωτικών ιδρυμάτων) στο ΕΤΧΣ. Για ότι αφορά τα μεταβατικά 
πιστωτικά ιδρύματα, η Τράπεζα της Ελλάδας θα συνεχίσει να επιδιώκει τον 
ρόλο  της  για  την  χρηματοπιστωτική  σταθερότητα,  ιδιαιτέρως  μέσω  της 
εποπτικής  της  εξουσίας,  ενώ  το  ΕΤΧΣ  θα  συνεχίσει  να  στοχεύει  στην 
διασφάλιση των επενδύσεων της.     

19. Το κράτος θα διασφαλίσει ότι διατίθεται επαρκής χρηματοδότηση για την 
κάλυψη  των  αναγκών  της  ανακεφαλαιοποίησης  και  εξυγίανσης.  Το  συνολικό 
κόστος  ανακεφαλαιοποίησης  και  εξυγίανσης  των  τραπεζών  εκτιμάται  στο  ποσό 
των  €[ΧΧ] δισεκατομμυρίων.  Τα στάδια  θα  καθοριστούν  αφού  ληφθεί  υπόψη το 
αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα για την εξυγίανση και  την ανακεφαλαιοποίηση των 
τραπεζών, και τις απαιτήσεις για συνεχιζόμενη στήριξη ρευστότητας από την ΕΚΤ. 
Τα  ποσά  που  θα  προέρχονται  από  τις  εκταμιεύσεις  του  προγράμματος  θα 
κατατίθενται στο ειδικό λογαριασμό αποκλειστικά για το ΕΤΧΣ.   

20.  Δεσμευόμαστε  να  διατηρούμε  συνεχή  πρόσβαση  σε  ρευστότητα  από  την 
κεντρική τράπεζα.  Η Τράπεζα της Ελλάδας, ως μέλος του Ευρωσυστήματος, είναι 
έτοιμη να εκταμιεύσει επαρκή στήριξη ρευστότητας με έγκαιρο τρόπο. Η επαρκής 
στήριξη ρευστότητας βραχυπρόθεσμα πρέπει να είναι συνεπής με τα σχέδια μείωσης 
της εξάρτισης τραπεζών από την έκτακτη στήριξη εκ μέρους της κεντρικής τράπεζας 
μεσοπρόθεσμα.  Για  τον  σκοπό αυτό,  τα  μεσοπρόθεσμα  χρηματοδοτικά  σχέδια  θα 
επικαιροποιηθούν  μετά  την  ολοκλήρωση  της  άσκησης  ανακεφαλαιοποίησης  και 
εξυγίανσης για να διασφαλίστεί ότι η σταδιακή απελευθέρωση της έκτακτης στήριξης 
ρευστότητας προχωρά με ένα ρυθμό ο οποίος είναι συνεπής με το μακροοικονομικό, 
δημοσιονομικό και χρηματοπιστωτικό πλαίσιο του προγράμματος.      

21.  Το  κράτος  θα  θεσπίσει  νομοθεσία  για  να  ενισχυθούν  οι  ρυθμίσεις  της 
διακυβέρνησης  σε  φορείς  χρηματοπιστωτικής  εποπτείας  (προκαταρκτική 
ενέργεια):

• Ταμείο Ελληνικής Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας:

  Θα αναθεωρήσουμε το νομικό πλαίσιο για να διευκρινίσουμε ότι το ΕΤΧΣ θα έχει δύο 
τμήματα, υπεύθυνα για αυτόνομες λειτουργίες:

○ Ένα  τμήμα  με  την  ευθύνη  της  διαχείρισης  του  ιδιοκτησιακού  του 
συμφέροντος σε τράπεζες εκ μέρους της Κυβέρνησης. Με την ιδιότητα 
αυτή, η εντολή του θα είναι να διασφαλίζει ότι οι τράπεζες που είναι 
κάτω  από  την  διαχείριση  του  λειτουργούν  σε  εμπορική  βάση  και 
επαναφέρονται σε τμήμα του Ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα ο 
οποίος λειτουργεί καλά και είναι επικερδής, οι οποίες θα μπορούν στο 
τέλος να επιστραφούν σε ιδιωτική ιδιοκτησία με ανοιχτό και διαφανή 
τρόπο.



o    Ένα  τμήμα  για  την  διαχείριση  των  μεταβατικών  πιστωτικών  ιδρυμάτων  (bridge 
banks)  που  θα  συσταθεί  μετά  την  εξυγίανση  των  μη  βιώσιμων  τραπεζών.  Θα 
αναλάβει τον ρόλο αυτό με τρόπο που είναι αποτελεσματικός ως προς το κόστος, 
βάσει μιας συνολικής στρατηγικής η οποία συμφωνείται από την ΤτΕ, το ΥΠΟΙΚ και 
το  ΕΤΧΣ  και  σε  συμμόρφωση  προς  τους  κανόνες  κρατικών  ενισχύσεων  της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Ενίοτε,  η  λειτουργία  αυτή  μπορεί  να  χρειάζεται 
χρηματοδότηση  για  να  επιτευχθεί  ο  αναδιαρθρωτικός  του  ρόλος.  Η  σχετική 
χρηματοδότηση θα μειωθεί, είτε εν μέρει είτε εξ ολοκλήρου από μια εισφορά από τον 
Κλάδο Καταθέτων του ΚΕΤΕ στον βαθμό των υποχρεώσεων του για την ασφάλιση 
των καταθέσεων.

  Θα αναθεωρήσουμε το νομικό πλαίσιο ώστε να αλλάξει η διοικητική δομή του ΕΤΧΣ 
για να περιλαμβάνει ένα Γενικό Συμβούλιο και μια Εκτελεστική Επιτροπή:

o   Το  Γενικό  Συμβούλιο  θα  έχει  πέντε  μέλη:  δύο μέλη,  συμπεριλαμβανομένου  ενός 
Προέδρου με σχετική διεθνή εμπειρία στο τραπεζικό τομέα, ένα άλλο μέλος, έναν 
εκπρόσωπο από το ΥΠΟΙΚ και ένα μέλος που έχει προταθεί από την ΤτΕ. Όλα τα 
μέλη  θα  διοριστούν  από  τον  Υπουργό  Οικονομικών  με  την  έγκριση  του  Euro 
Working Group (EWG), εκτός από τον εκπρόσωπο από το ΥΠΟΙΚ και τον άτομο που 
προτείνει η ΤτΕ. Η ΕΕ και η ΕΚΤ, θα διατηρήσει τους παρατηρητές στο Συμβούλιο.

o   Η Εκτελεστική Επιτροπή θα έχει τρία μέλη: δύο μέλη – ένα εκ των οποίων θα είναι ο 
Διευθύνων  Σ’υμβουλος  –  με  διεθνή  εμπειρία  στον  τραπεζικό  τομέα  και  στην 
εξυγίανση τραπεζών και ένα μέλος που προτείνεται από την ΤτΕ. Όλα τα μέλη θα 
διορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών με την έγκριση του EWG. Το προσωπικό 
και τα στελέχη της ΤτΕ δεν θα συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΧΣ.

  Εμείς, σε διαβούλευση με το ΕΤΧΣ θα υιοθετήσουμε κανονισμούς για να βοηθήσουμε 
το ΕΤΧΣ να εκτελέσει την εντολή του με πλήρη αυτονομία και την ίδια στιγμή να 
είναι  αποτελεσματικά  συντονισμένο με  το Υπουργείο  Οικονομικών.  Θα καλύπτει 
γραμμές  και  συχνότητες  αναφορά,  τη  λήψη  σταρτηγικών  αποφάσεων  (και  την 
συμμετοχή  του  Υπουργείου  Οικονομικών  σε  αυτές),  εντολή  επενδύσεων  και 
επιχειρησιακό πρόγραμμα, σχέση με το Υπουργείο Οικονομικών (στον ρόλο του ως 
μετόχου στο ΕΤΧΣ) και πολιτική αποδοχών.             

• Ελληνικό Ταμείο  Εγγύησης  Καταθέσεων &amp; Επενδυσεων (ΤΕΚΕ): 
Θα ενισχύσουμε την χρηματοδότηση του Κλάδου Καταθετών του ΤΕΚΕ με 
την αναθεώρηση του Νόμου του ΤΕΚΕ ώστε: (i) να προβλέπει ότι τα τέλη θα 
αυξάνονται εάν τα κεφάλαια του μειωθούν κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο 
κάλυψης των ασφαλισμένων καταθέσεων, το οποίο θα πρέπει να καθοριστεί 
αφού  ληφθούν  καταλλήλως  υπόψη  οι  εξελίξεις  στο  χρηματοπιστωτικό 
σύστημα, (ii) να διασφαλιζεί επαρκή διαφοροποίηση των επανακαταθέσεων 
των κεφαλαίων του ΤΕΚΕ και να εξαλειφει σταδιακά τις επανακαταθέσεις σε 
καλυμπτόμενες  τράπεζες,  όπως  θα  το  επιτρέπουν  οι  εξελίξεις  της 
αναδιάρθωσης του Ελληνικού τραπεζικού τομέα, και  (iii) να διευκρινίζει ότι 
η  κατάσταση  του  ΤΕΚΕ  ως  προνομιούχου  πιστωτή  δεν  προσκρούει  σε 
απαιτήσεις  που  διασφαλίζονται  με  χρηματοπιστωτικές  εγγυήσεις  κατά  την 
έννοια  της  οδηγίας  των  χρηματοπιστωτικών  εγγυήσεων.  Με  σκοπό  την 
μείωση  τυχόν  πραγματικών  ή  αισθητών  συγκρούσεων  συμφέροντος  θα 
απαγορεύσουμε σε άτομα που συμμετέχουν ενεργά σε πιστωτικά ιδρύματα να 



είναι  μέλη της διοίκησης του ΤΕΚΕ και  θα εισάγουμε αυστηρούς κανόνες 
σύγκρουσης συμφερόντων για τα μέλη του Συμβουλίου.      

22. Θα μεταρρυθμίσουμε επίσης τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης στην Τράπεζα της 
Ελλάδας.  Υπό  το  φως  της  ευθύνης  της  ΤτΕ  για  εξυγίανση,  αναδιάρθρωση  και 
επίβλεψη, θα αναθεωρήσουμε το καταστατικό της ΤτΕ για να προβλέπεται συλλογική 
λήψη αποφάσεων στο επίπεδο διευθυντικών στελεχών (Διοικητής και Υποδιοικητών) 
και  συνεχή  λογοδοσία  μέσω εσωτερικής  εποπτείας  από μη  εκτελεστικά  μέλη στο 
Γενικό Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένης επίσης και της εποπτείας σε άλλα θέματα, 
πλην  των  καθηκόντων  που  σχετίζονται  με  το  Ευρωπαϊκό  Σύστημα  Κεντρικών 
Τραπεζών -  ΕΣΚΤ).  Θα αναθεωρήσουμε επίσης την δομή και τα δικαιώματα των 
μετόχων της ΤτΕ για να εξαλείψουμε τυχόν συγκρούσεις  συμφέροντος  στον ρόλο 
δημόσιας  πολιτικής  της  Τράπεζας  της  Ελλάδας  (πχ απαγόρευση σε ιδρύματα υπό 
επιτήρηση για μετοχικές συμμετοχές και καθορίζοντας ένα ανώτατο όριο στον αριθμό 
των ψήφων που μπορεί να ασκεί έκαστος ή συγγενείας ιδιώτες μέτοχοι). Προτείνουμε 
όπως αυτό να καταστεί διαρθρωτικό ορόσημο για το τέλος Δεκεμβρίου 2012.

       

Δ. Αποκρατικοποιήσεις

23.  Στο  πλαίσιο  του  προγράμματος,  σκοπεύουμε  να  πραγματοποιήσουμε  μια 
ουσιαστική εκχώρηση των δημοσίων περιουσιακών στοιχείων στον έλεγχο του 
ιδιωτικού  τομέα.  Η  μεταφορά  περιουσιακών  στοιχείων  σε  βασικούς  τομείς  της 
οικονομίας (όπως λιμένες, αεροδρόμια, αυτοκινητοδρόμους, ενέργεια και ακίνητα) σε 
πιο παραγωγικές χρήσεις μέσω αποκρατικοποιήσεων και παραχωρήσεων θα πρέπει 
να  ενθαρρύνει  τις  ΑΞΕ  και  άλλες  ιδιωτικές  επενδύσεις,  υποστηρίζοντας  την 
οικονομική ανάκαμψη και την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Θα βοηθήσει επίσης στην 
μείωση του δημοσίου χρέους, θα συμβάλλει στην εν καιρώ βελτίωση του κλίματος 
της αγοράς και θα στηρίξει την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές ομολόγων. Η 
κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να υπερβεί τις προκλήσεις που θέτουν οι συνθήκες 
της  αγοράς  και  να  καθαρίσει  τα  περιουσιακά  στοιχεία  από  τεχνικές  και  νομικές 
πολυπλοκότητες  και  το  πρόγραμμα  καθορίζει  στόχους  και  βήματα  προς  επίτευξη 
αυτών.

24. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων 
έχουν οριστεί.  Ο κατάλογος περιλαμβάνει κρατικές επιχειρήσεις, παραχωρήσεις και 
ακίνητα (Παράρτημα IV) μαζί με οποιαδήποτε τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία που 
είτε  ανήκαν  πριν  ή  αποκτήθηκαν  κατά  τη  διάρκεια  της  ανακεφαλαιοποίησης. 
Δεδομένων των περιουσιακών στοιχείων που τέθηκαν ως στόχος  προς  πώληση,  η 
κυβέρνηση αναμένει €50 δισεκατομμύρια σε έσοδα κατά τη διάρκεια του σχετικού 
προγράμματος  πώλησης  περιουσιακών  στοιχείων,  συμπεριλαμβανομένων 
τουλάχιστον €19 μέχρι το 2015. Επειδή πολλά από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία 
είναι  βεβαρημένα,  και  με  τις  κακές  συνθήκες  της  αγοράς,  αναμένουμε  ότι  θα 
χρειαστεί χρόνος πέρα από τη περίοδο του προγράμματος για να πραγματοποιηθεί το 
πλήρες ποσό των εσόδων. Θα επικαιροποιούμε ετησίως την αναμενόμενη αξία των 
εσόδων από τις πωλήσεις κατά το διάστημα του εν λόγω χρονικού πλαισίου και στο 
βαθμό κατά τον οποίο τα έσοδα υπολείπονται του στόχου, θα ορίζουμε επί πλέον 
περιουσιακά στοιχεία που θα μπουν στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων μεριδίων 
σε  δημόσιες  επιχειρήσεις  που  δεν  συμπεριλαμβάνονται  τώρα.  Το  πρόγραμμα  θα 



παρακολουθεί  τη  πρόοδο  ως  προς  τους  στόχους  μέσω  τριμηνιαίων  ενδεικτικών 
στόχων.

25.  Η  διαδικασία  αποκρατικοποίησης  για  κάθε  περιουσιακού  στοιχείο 
αναμένεται  γενικά ότι  θα αποτελείται  από αρκετά  στάδια.  Αυτό  περιλαμβάνει 
κυρίως την μεταφορά περιουσιακών στοιχείων στο ταμείο αποκρατικοποιήσεων και 
τον διορισμό συμβούλων. Άλλα βήματα περιλαμβάνουν την εκκαθάριση και / ή την 
αναδιάρθρωση  του  περιουσιακού  στοιχείου,  την  συμπλήρωση  των  κενών  της 
δημόσιας  πολιτικής  ή  της  ρυθμιστικής  πολιτικής,  τον  σχεδιασμό  της  διαδικασίας 
προσφοράς  προμηθειών,  εκκαθαρίσεις  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (για  προμήθεια, 
ανταγωνισμό και  κρατική βοήθεια),  την διεκπεραίωση της προσφοράς προμήθειας 
και την απόκτηση όλων των αναγκαίων εγκρίσεων βάση νομικών κανονισμών.

26. Για να προχωρήσει η διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων το 2012, θα λάβουμε ένα 
αριθμό μέτρων:

•  Διορισμός  συμβούλων.  Περιμένουμε  ότι  θα  διορίσουμε  έως  το  τέλος 
Μαρτίου 2012 όλους τους υπόλοιπους συμβούλους για δέκα τρία έργα του 
2012 / 13 τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουν όλους τους συμβούλους τους.

•  Μεταφορά  περιουσιακών  στοιχείων  στο  ταμείο  αποκρατικοποιήσεων 
(ΤΑΙΠΔ).  Έως το τέλος  Μαρτίου 2012,  όλα τα περιουσιακά στοιχεία  που 
περιέχονται στο ΜΠΔΣ θα μεταβιβαστούν, πλην των τραπεζικών μετοχών και 
των περιουσιακών στοιχείων που επιφέρουν απώλεια τα οποία το ΤΑΙΠΔ δεν 
μπορεί  να  χρηματοδοτήσει  πριν  την  ιδιωτικοποίηση  τους  (ΤΡΑΙΝΟΣΕ, 
ΕΛΒΟ, ΕΑΣ). Επίσης οι εναπομένουσες μετοχές των δύο μεγάλων λιμένων 
(ΟΛΠ  και  ΟΛΘ)  θα  μεταφερθούν.  Τα  ακίνητα  περιουσιακά  στοιχεία  θα 
μεταβιβαστούν με αίτηση του ΤΑΙΠΔ από την Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου 
(ΕΤΑΔ).  Οι  μετοχές  που έχουν ήδη μεταβιβαστεί  ή  πρόκειται  σύντομα να 
μεταβιβαστούν  στο  ΤΑΙΠΔ θα λάβουν  πλήρη δικαιώματα  ψήφου ώστε  το 
Ταμείο  να  μπορεί  να  κάνει  όλες  τις  αναγκαίες  αλλαγές  για  την  γρήγορη 
ιδιωτικοποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου.

•  Προετοιμασίες  των  επιχειρήσεων  του  δημοσίου.  Θα  εργαστούμε  με  τις 
αρχές  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  για  να  λάβουμε  εκκαθάριση  για  κρατική 
βοήθεια για την λοταρία, ΔΕΠΑ / ΔΕΣΦΑ, ΕΑΣ, ΟΠΑΠ και ΟΔΙΕ και να 
αναπτύξουμε το αναγκαίο ρυθμιστικό πλαίσιο με την βοήθεια του Task Force 
της Ε.Ε. για την Ελλάδα. Τα Υπουργεία και οι λοιποί φορείς του δημοσίου θα 
επισπεύσουν τις  διοικητικές  αποφάσεις  και  /  ή  την ειδική  νομοθεσία  προς 
διευκόλυνση των ιδιωτικοποιήσεων.

• Προετοιμασία  των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων.  Η κυβέρνηση θα 
διορθώσει  τις  νομικές  και  τεχνικές  ανεπάρκειες,  θα  επισπεύσει  τον 
χωροταξικό σχεδιασμό και θα εκδώσει τις άδειες που απαιτούνται για ακίνητα 
περιουσιακά στοιχεία. Έχει ζητήσει τεχνική βοήθεια από το Task Force για να 
αναπτύξει ένα συνολικό κτηματολόγιο και στο πλαίσιο αυτό, το ΤΑΙΠΔ έχει 
ήδη καταχωρίσει 3.000 σχέδια μέχρι το τέλος Ιουνίου.



• Συντονισμός  πολιτικής.  Η  κυβέρνηση  θα  διαμορφώσει  νέες  πολιτικές 
σχετικά  με  τη  χρήση  των  περιουσιακών  στοιχείων  (πχ.  πολεοδομία,  σπα, 
γκολφ, REITS) ή να συστήσει νέες ρυθμιστικές αρχές (π.χ. για νερό, λιμάνια, 
αεροδρόμια,  αυτοκινητοδρόμους).  Αναμένεται  ότι  η  Task  Force για  την 
Ελλάδα θα βοηθήσει την κυβέρνηση με τεχνική υποστήριξη. 

• Προσφορά  περιουσιακών  στοιχείων  για  πώληση.  Σκοπεύουμε  να 
ξεκινήσουμε  κάποιες  πωλήσεις  περιουσιακών  στοιχείων  ορόσημο  κατά  το 
πρώτο εξάμηνο του 2012, όπως είναι η ΔΕΠΑ / ΔΕΣΦΑ, ΧΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ, 
ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ και  IBC  και κατά το δεύτερο μισό του έτους να κάνουμε 
προσκλήσεις ενδιαφέροντος για λιμένες, αεροδρόμια και την Εγνατία Οδό.

27.  Παραμένουμε  δεσμευμένοι  σε  μια  διαδικασία  που  απομονώνεται  από 
πολιτικές  πιέσεις.  Το ΤΑΙΠΔ έχει  συσταθεί  για  να  λειτουργεί  στα  πλαίσια  μιας 
εντολής  για την ιδιωτικοποίηση περιουσιακών στοιχείων στις  ισχύουσες συνθήκες 
της αγοράς μόλις αυτό είναι τεχνικά δυνατόν και με ένα ανοιχτό και διαφανή τρόπο. 
Υπό το ΤΑΙΠΔ, τα περιουσιακά στοιχεία θα επιτηρούνται και διαχειρίζονται ώστε να 
επιταχυνθεί η μεταβίβαση τους στον ιδιωτικό τομέα. Το ΤΑΙΠΔ δεν θα μπορεί να 
μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία πίσω στην γενική κυβέρνηση και εάν καθοριστεί 
από  το  Συμβούλιο  ότι  ένα  περιουσιακό  στοιχείο  δεν  μπορεί  να  πωληθεί  με  τη 
τρέχουσα μορφή του, θα πωληθεί τμηματικά ή θα εκκαθαριστεί. Το ταμείο μπορεί να 
συγκεντρώσει χρήματα  με όρους αγοράς αλλά δεν μπορεί να χορηγεί εμπράγματα 
δικαιώματα  για  κανένα  από  τα  περιουσιακά  του  στοιχεία  εάν  αυτό  μπορεί  να 
εμποδίσει  ή  να  καθυστερήσει  την  ιδιωτικοποίηση  των  σχετικών  περιουσιακών 
στοιχείων.  Το  Ταμείο  θα  επιστρέψει  όλα  τα  έσοδα  που  εισπράχθηκαν  στην 
Κυβέρνηση χωρίς καθυστέρηση.

Ε. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

28.  Όπως  σημειώθηκε  προηγουμένως,  η  πλέον  επείγουσα  προτεραιότητα  της 
Κυβέρνησης είναι να αποκαταστήσει την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική 
ανάπτυξη.  Αναγνωρίζουμε την ανάγκη να επιταχύνουμε σημαντικά την εφαρμογή 
συνολικών και σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο την τόνωση της 
απασχόλησης,  της  παραγωγής  και  αύξησης  της  παραγωγικότητας  με  την 
απελευθέρωση  των  αγορών  εργασίας,  προϊόντων  και  υπηρεσιών  και  αφαιρώντας 
υπάρχοντα εμπόδια στο επιχειρηματικό περβάλλον. Ωστόσο, καθώς αυτά προφανώς 
θα χρειαστούν κάποιο χρόνο για να μεταφραστούν πλήρως σε βιώσιμη ανάπτυξη θα 
λάβουμε  και  προκαταρκτικά  μέτρα  για  να  επιτρέψουμε  μια  μείωση  στους 
ονομαστικούς μισθούς για να κλείσει γρήγορα το κενό μας στην ανταγωνιστικότητα 
και να τεθεί μια πρώιμη βάση για την βιώσιμη ανάπτυξη.

29.  Η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς 
εργασίας. Οι αγκυλώσεις στην αγορά εργασία εμποδίζουν την προσαρμογή των 
μισθών στις οικονομικές συνθήκες και οδηγούν την απασχόληση στη μαύρη εργασία. 
Για την προστασία της απασχόλησης και το εξάλειψη του κενού ανταγωνιστικότητας 
της Ελλάδας με μεγαλύτερη ταχύτητα, η κυβέρνηση σκοπεύει να στοχεύσει σε μια 
μείωση του ανά μονάδα κόστους εργασίας κατά περίπου 15 τοις εκατό κατά τη 



διάρκεια του προγράμματος. Εάν ο συνεχιζόμενος κοινωνικός διάλογος είναι 
ανεπιτυχής στον καθορισμό συγκεκριμένων λύσεων έως το τέλος Φεβρουαρίου για 
την επίτευξη του στόχου αυτού, η κυβέρνηση θα λάβει τα αναγκαία νομοθετικά 
μέτρα, με γνώμονα το επείγων δημόσιο συμφέρον, για να επιτρέψει την προσαρμογή 
του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους όπως απαιτείται. Το πακέτο των 
μέτρων για την αγορά εργασίας το οποίο θα εφαρμοσθεί συμπεριλαμβάνει:

•                     Διαρθρωτικά μέτρα για το επίπεδο των συλλογικών συμβάσεων. τα βασικά 
μέτρα που θα νομοθετήσουμε (ως προαπαιτούμενες ενέργειες) περιλαμβάνουν:

  -  Διάρκεια των συλλογικών συμβάσεων και αναθεώρηση της ‘μετενέργειας’ των 
συλλογικών συμβάσεων.  Οι αλλαγές θα ορίζουν ότι: (i) όλες οι συλλογικές 
συμβάσεις θα πρέπει να έχουν μια μέγιστη διάρκεια 3 ετών, (ii) οι συλλογικές 
συμβάσεις που υπάρχουν ήδη για 24 μήνες ή περισσότερο θα λήξουν όχι αργότερα 
από 1 έτος από την ψήφιση του νόμου, (iii) η περίοδος χάριτος μετά την λήξη της 
σύμβασης μειώνεται από τους 6 στους 3 μήνες, και (iv) σε περίπτωση κατά την οποία 
δεν είναι δυνατή η επίτευξη μιας νέας συλλογικής σύμβασης μετά από προσπάθειες 
τριών μηνών, η αμοιβή θα επανέλθει στον βασικό μισθό συν τα παρακάτω γενικά 
επιδόματα (αρχαιότητας σε υπηρεσία, τέκνου, εκπαίδευσης και επικινδυνότητας). 
Αυτό θα συνεχίσει να ισχύει μέχρι να αντικατασταθεί από όρους που καθορίζονται σε 
μια νέα συλλογική συμφωνία ή σε νέα ή ατομική σύμβαση.

   Αφαίρεση της ‘μονιμότητας’ σε όλες τις παραδοσιακές συμβάσεις σε όλες τις 
εταιρείες. Η νέα νομική διάταξη θα μεταμορφώσει αυτομάτως τις συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου (οι οποίες ορίζονται ως έχουσες λήξη κατά το όριο ηλικίας ή την 
σύνταξη) σε συμβάσεις αορίστου χρόνου για τις οποίες ισχύουν οι κανονικές 
διαδικασίες απόλυσης.

  Πάγωμα της ‘ωρίμανσης’ που προβλέπεται από τον νόμο και/ή τις συλλογικές 
συμβάσεις (που αναφέρεται σε όλες τις αυτόματες αυξήσεις μισθών με βάση το 
χρόνο) μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω από 10%.

   Εξάλειψη της μονομερούς προσφυγής σε διαιτησία, επιτρέποντας αιτήσεις για 
διαιτησία μόνο εάν συναινούν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Την ίδια στιγμή, θα 
διευκρινίσουμε (με νόμο ή με εγκύκλιο) ότι: (i) δεν επιτρέπεται οι διαιτητές να 
εισάγουν κάποια διάταξη για μπόνους, επιδόματα ή άλλες αποζημιώσεις, και ως εκ 
τούτου μπορούν να αποφαίνονται μόνο για τον βασικό μισθό και (ii) θα πρέπει επίσης 
να λαμβάνονται υπόψη τα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά ζητήματα μαζί με τα 
νομικά.

•                     Προσαρμογή του κατώτατου μισθού. Αυτό θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι 
καθώς προσαρμόζεται η οικονομία και οι συμβάσεις συλλογικής διαπραγμάτευσης 
ανταποκρίνονται στις αλλαγές, οι επιχειρήσεις και οι υπάλληλοι δεν θα βρεθούν 
δεσμευμένοι σε ένα κατώτατο όριο (και ένα όριο το οποίο είναι πολύ υψηλό σε 
διεθνή σύγκριση):

  Θα νομοθετήσουμε: (i) μια άμεση επανευθυγράμμιση του επιπέδου του κατώτατου 
μισθού που καθορίζεται από την εθνική γενική συλλογική σύμβαση κατά 22 τοις 
εκατό σε όλα τα επίπεδα βάσει της προϋπηρεσίας, της οικογενειακής κατάστασης και 
των ημερήσιων / μηνιαίων μισθών, (ii) το πάγωμα του κατώτατου μισθού μέχρι το 
τέλος της περιόδου του προγράμματος, και (iii) μια επιπλέον μείωση 10 τοις εκατό 
του κατώτατου μισθού για τους νέους, η οποία θα ισχύει γενικά και χωρίς 
περιοριστικούς όρους (για τα άτομα κάτω των 25) (προαπαιτούμενη δράση). Τα 
μέτρα αυτά θα δώσουν τη δυνατότητα μείωσης της απόκλισης στο επίπεδο του 



κατώτατου μισθού σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας (Πορτογαλία, Κεντρική και 
Νοτιοανατολική Ευρώπη). Αναμένουμε ότι το μέτρο αυτό θα βοηθήσει στην 
αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας των νέων, την απασχόληση ατόμων στα 
περιθώρια της αγοράς εργασίας και θα ενθαρρύνει την αλλαγή από τον ανεπίσημο 
στον επίσημο τομέα εργασίας.

  Μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους, θα συντάξουμε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για 
την λεπτομερή αναμόρφωση της εθνικής συλλογικής σύμβασης έως το τέλος Ιουλίου 
2012.  Αυτό θα ευθυγραμμίσει το πλαίσιο του κατώτατου μισθού της Ελλάδας με 
αυτό συγκρίσιμων κρατών και θα του επιτρέψει να εκπληρώσει την βασική του 
λειτουργία, δηλαδή της διασφάλισης ενός ενιαίου δικτύου ασφαλείας για όλους τους 
υπαλλήλους.

•                     Προσαρμογή του μη μισθολογικού κόστος εργασίας. Για να βοηθήσουμε 
στη μείωση του μη μισθολογικού κόστους και να ενθαρρύνουμε την απασχόληση, θα 
ευθυγραμμίσουμε το φορολογικό βάρος στην εργασία στην Ελλάδα με αυτό των 
συγκρίσιμων Ευρωπαϊκών χωρών:   

  Θα θεσπίσουμε νομοθεσία για την μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για 
τους εργοδότες στο ΙΚΑ κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες και θα λάβουμε μέτρα για να 
διασφαλίσουμε ότι η μείωση αυτή δεν θα έχει δημοσιονομική επίπτωση. Οι εισφορές 
θα μειωθούν μόνο όταν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για να καλυφθούν οι 
μειώσεις στα έσοδα. Τα μέτρα για τη χρηματοδότηση των μειώσεων θα 
νομοθετηθούν σε δύο στάδια. Πρώτον, ως προαπαιτούμενη δράση, θα υιοθετήσουμε 
νομοθεσία για να κλείσουμε μικρά ταμεία ειδικού σκοπού που ασχολούνται με 
κοινωνικές δαπάνες με μικρή προτεραιότητα (ΟΕΚ, ΟΕΕ) με μία μεταβατική περίοδο 
που δεν θα ξεπερνάει τους 6 μήνες. Δεύτερον, έως τέλος Σεπτεμβρίου, θα 
προσαρμόσουμε τις συντάξεις (προστατεύοντας τους χαμηλοσυνταξιούχους) και θα 
διευρύνουμε τη βάση για τη συνεισφορά εισφορών (προτείνεται ως διαρθρωτικό 
ορόσημο). 

  Ως πρόσθετο μέτρο, έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα ετοιμάσουμε σε συνεργασία με 
τους κοινωνικούς εταίρους μια αναλογιστική μελέτη σχετικά με τον πρώτο πυλώνα 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών ταμείων σε εταιρείες με υπερβολικό κόστος 
κοινωνικής ασφάλισης (σε σχέση με συγκρίσιμες επιχειρήσεις ή βιομηχανίες που 
καλύπτονται από το ΙΚΑ) και θα οριστικοποιήσουμε ένα κατάλογο με συγκεκριμένες 
προτάσεις για την εξάλειψη αυτής της διαφοράς με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο. 

•                     Επόμενες ενέργειες. Θα επισκοπούμε σε συνεχή βάση τα αποτελέσματα 
αυτών των μέτρων στην αγορά εργασίας και στο ανά μονάδα κόστος εργασίας και, 
εάν χρειαστεί, θα λάβουμε πρόσθετα διορθωτικά μέτρα για να διευκολυνθεί η 
συλλογική διαπραγμάτευση ώστε να διασφαλιστεί η ευκαμψία μισθών και υψηλότερη 
απασχόληση. Εάν μέχρι το τέλος του 2012 τα αποτελέσματα στην αγορά δεν έχουν 
αποτέλεσμα, θα εξετάσουμε τη περίπτωση πιο άμεσων παρεμβάσεων.   

30. Το πρόγραμμα, όπως και το προηγούμενο πρόγραμμά μας, θα δώσει μεγάλη 
έμφαση στις μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Η αργή 
ανταπόκριση του πληθωρισμού στην τρέχουσα κρίση, ακόμη και μετά τη 
προσαρμογή για τους φόρους και τις τιμές ενέργειας, υποδηλώνει ότι παραμένουν 
αγκυλώσεις σε αυτές τις αγορές. Αυτές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε συνδυασμό 
με τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας για να μπορέσουν οι τιμές να 
προσαρμοστούν στις μειώσεις των μισθών Η στρατηγική μας θα αποτελείται από την 
ιεράρχηση και την σταδιακή εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στο τομέα των υπηρεσιών 
ενώ προχωράμε με τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων:



•                     Μεταρρυθμίσεις στον τομέα υπηρεσιών. Ως προαπαιτούμενη ενέργεια, θα 
καταργήσουμε τους  περιορισμούς σε 20 επαγγέλματα υψηλής αξίας και / ή πολύ 
«κλειστά» επαγγέλματα από τον κατάλογο με τα επαγγέλματα και τις οικονομικές 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της «Δεύτερης Έκθεσης για τις 
Επιπτώσεις της Απελευθέρωσης των Κλειστών Επαγγελμάτων» του ΚΕΠΕ. Επίσης, 
θα εκδώσουμε την υπουργική απόφαση που ορίζει την τιμή της άδειας για τις οδικές 
μεταφορές σύμφωνα με τα διοικητικά έξοδα. Στη συνέχεια, έως το τέλος Μαρτίου θα 
συντάξουμε ένα αναλυτικό τριμηνιαίο χρονοδιάγραμμα για το 2012 σχετικά με την 
ανάλυση και καταγραφή (screening) των περιορισμών  καθώς και την κατάργησή 
τους από την υφιστάμενη νομοθεσία, κατά προτεραιότητα με βάση την οικονομική 
τους σημασία, αντλώντας και πάλι από το Παράρτημα ΙΙ της έκθεσης του ΚΕΠΕ (η 
ολοκλήρωση του έργου αυτού έως το τέλος του 212 προτείνεται ως διαρθρωτικό 
ορόσημο). Τέλος, για τα επαγγέλματα όπου απαιτείται η επαναφορά περιορισμών με 
βάση τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και του δημοσίου 
συμφέροντος, θα υιοθετήσουμε την αναγκαία νομοθεσία όχι αργότερα από το τέλος 
Ιουνίου κατόπιν διαβούλευσης με την ΕΕΑ και το προσωπικό των EΕ/EKT/ΔΝΤ. 

•                     Μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων. Για την προώθηση της ευελιξίας 
των τιμών, έως τον Απρίλιο σκοπεύουμε να αναλύσουμε και να καταγράψουμε τους 
περιορισμούς στους τομείς του λιανικού εμπορίου, του χονδρεμπορίου και του τομέα 
διανομής και να ετοιμάσουμε ένα σχέδιο δράσης για να προωθήσουμε τον 
ανταγωνισμό και να διευκολύνουμε την ευελιξία των τιμών στις αγορές προϊόντων.

31. Η κυβέρνηση δεσμεύεται να συνεχίσει τις βελτιώσεις στο επιχειρηματικό 
περιβάλλον της Ελλάδας. Ένας αριθμός μεταρρυθμίσεων που ξεκίνησαν το 2011 – 
επενδύσεις ταχείας υλοποίησης (fast track), επιτάχυνση των διαδικασιών 
αδειοδοτήσεων και διευκόλυνση της ηλεκτρονικής εγγραφής επιχειρήσεων – φέτος 
θα εφαρμοσθούν πλήρως. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι σημαντικές για την 
προώθηση των επενδύσεων και των εξαγωγών και θα τονώσουν την ανάπτυξη μόλις 
επέλθει ανάκαμψη.

•                     Έως το τέλος Μαρτίου, θα θεσπίσουμε και θα δημοσιεύσουμε την νομοθεσία η 
οποία διευκολύνει τις επενδύσεις και τις εξαγωγές:

  Θα θεσπίσουμε νομοθεσία η οποία: (i) θα βελτιώνει τη λειτουργία του επενδυτικού 
νόμου ταχείας υλοποίησης (κάνοντας το πλαίσιο διαθέσιμο σε περισσότερα έργα, 
χαμηλώνοντας τις αμοιβές και χαλαρώνοντας τις χρηματοπιστωτικές απαιτήσεις) και 
(ii) θα εξαλείψουμε την απαίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Εξαγωγών και θα 
απλουστεύσουμε την νομοθεσία για τις εξαγωγές.

  Παράλληλα, θα δημοσιεύσουμε την κύρια δευτερεύουσα νομοθεσία που απαιτείται 
για την εφαρμογή των νόμων αδειοδότησης για τα τεχνικά επαγγέλματα, τις 
κατασκευαστικές δραστηριότητες, τα επιχειρηματικά πάρκα και την 
περιβαλλοντολογική αδειοδότηση.

•                     Έως το τέλος Μαρτίου θα ετοιμάσουμε επίσης χρονοδιαγράμματα με τα κύρια 
βήματα που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί (έως το τέλος Δεκεμβρίου) η εφαρμογή 
ενός ηλεκτρονικού παραθύρου για τις εξαγωγές, ενός ηλεκτρονικό συστήματος για τα 
τελωνεία (e-customs), και του νέου ηλεκτρονικού περιβαλλοντολογικού μητρώου, 
καθώς επίσης και για την πλήρη εφαρμογή των δύο νόμων αδειοδότησης.

32. Για την στήριξη των προσπαθειών για την βελτίωση του επιχειρηματικού 
κλίματος, θα προωθήσουμε την μεσοπρόθεσμη μεταρρυθμιστική μας ατζέντα 
που στοχεύει στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού 
συστήματος. Το δικαστικό σύστημα της Ελλάδας είναι εξαιρετικά 



αναποτελεσματικό, με σημαντικό αριθμό σωρευμένων εκκρεμών δικαστικών 
υποθέσεων παρά τον σχετικά μεγάλο αριθμό δικαστηρίων και δικαστών. Σύνθετες 
δικαστικές διαδικασίες, προβληματική εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων, 
έλλειψη διαφάνειας και έλλειψη σύνδεσης μεταξύ της δικαστικής επίδοσης και του 
οικονομικού προγραμματισμού, έχουν επηρεάσει αρνητικά τις ΑΞΕ, άλλες ιδιωτικές 
επενδύσεις, την επιχειρηματικότητα, τις εξαγωγές και την απασχόληση. Στο πλαίσιο 
αυτό, οι προσπάθειες μας θα εστιάσουν στην:

•                     Αντιμετώπιση των συσσωρευμένων εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων. 
Έχουμε εντοπίσει τις σωρευμένες εκκρεμείς  φορολογικές υποθέσεις στα δικαστήρια 
και σκοπεύουμε να τις αντιμετωπίσουμε, μέσω του ορισμού δικασίμων για το 50 τοις 
εκατό των εκκρεμών υποθέσεων έως το τέλος Ιουνίου 2012, για το 80 τοις εκατό έως 
το τέλος του 2012, και μέσω της πλήρους εκκαθάρισής τους έως το τέλος Ιουλίου 
2013 (δίνοντας προτεραιότητα σε φορολογικές υποθέσεις υψηλής αξίας που 
ξεπερνούν το €1 εκατομμύριο). Αναφορικά με τις εκκρεμείς υποθέσεις μη 
φορολογικού περιεχομένου, έχουμε αναθέσει μια μελέτη η οποία θα ολοκληρωθεί 
έως το τέλος Ιουνίου, βάσει της οποίας θα συντάξουμε ένα σχέδιο δράσης (έως το 
τέλος Αυγούστου) με συγκεκριμένους στόχους για την εκκαθάριση όλων των 
υποθέσεων.

•                     Επιτάχυνση της Διεκπεραίωσης Υποθέσεων: Σχεδιάζουμε να επιταχύνουμε 
την διεκπεραίωση αστικών και διοικητικών υποθέσεων με τη ψήφιση (έως το τέλος 
Μαρτίου) ενός νόμου, ο οποίος έχει ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
των δικαστικών διαδικασιών (που περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών 
για ομαδική επιδίκαση παρόμοιων διοικητικών υποθέσεων και την απαίτηση 
υποβολής των υποθέσεων σε ηλεκτρονική μορφή από τους διοικητικούς και αστικούς 
δικαστές).

•                     Βελτίωση της Απόδοσης και της Υποχρέωσης Λογοδοσίας των 
Δικαστηρίων: Για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πλημμελειοδικείων, 
θα εκδοθεί δευτερεύουσα νομοθεσία έως το τέλος Μαΐου, για τη συγχώνευση των 
υφιστάμενων δικαστηρίων με στόχο τη μείωση του αριθμού τους. Για την βελτίωση 
της διαφάνειας, στο τέλος Μαρτίου το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα ξεκινήσει τη 
δημοσίευση λεπτομερών δικαστικών πληροφοριών στην ιστοσελίδα του. Αυτή η 
τριμηνιαία άσκηση αρχικά θα καλύψει δεδομένα για φορολογικές υποθέσεις. Οι 
ενέργειες αυτές θα βοηθήσουν στο σχεδιασμό (έως το τέλος Σεπτεμβρίου) ενός 
πλαισίου απόδοσης για όλα τα δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης 
ενός αξιόπιστου συστήματος διαχείρισης δεδομένων και ενός συστήματος για την 
μέτρηση του φόρτου εργασίας.

•                     Μεταρρύθμιση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Έως το τέλος Μαρτίου, 
θα συστήσουμε μια ομάδα δράσης για την αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές. Έως το 
τέλος Ιουνίου, η ομάδα δράσης θα εκδώσει μια μελέτη όπου θα εντοπίζονται τα κύρια 
προβλήματα και οι παράγοντες που επιβαρύνουν το προδικαστικό στάδιο, το στάδιο 
της δίκης και το στάδιο της εκτέλεσης σε αστικές υποθέσεις και θα προτείνονται 
λύσεις. Μετά την έκδοση της μελέτης, θα διαβουλευτούμε με εγχώριους και διεθνείς 
εμπειρογνώμονες ώστε να συνταχθεί ένα λεπτομερές έγγραφο μέχρι το τέλος 
Δεκεμβρίου όπου θα περιγράφονται οι κύριες προτάσεις για τις τροποποιήσεις του 
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.       

33. Η κυβέρνηση θα επιταχύνει τις προσπάθειες για τη βελτίωση της διαχείρισης 
 των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Για τον σκοπό αυτό, έως το τέλος 
Φεβρουαρίου θα θέσουμε σε ισχύ μια διεύθυνση σχεδιασμού, διαχείρισης και 
παρακολούθησης των μεταρρυθμίσεων. Ξεκινώντας από το τέλος Μαρτίου, θα 



ξεκινήσουμε τη δημοσίευση σε τριμηνιαία βάση δεικτών παρακολούθησης για κάθε 
πρωτοβουλία μεταρρύθμισης στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης. Οι προσπάθειές μας 
για την υλοποίηση της φιλόδοξης μεταρρυθμιστικής μας ατζέντας 
(συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος, της 
ανάλυσης και καταγραφής της νομοθεσίας για τα κλειστά επαγγέλματα και της 
χρήσης μιας σειράς εργαλείων για τον εντοπισμό αγκυλώσεων στις αγορές 
προϊόντων) θα υποστηριχθούν από την Ομάδα Task Force Τεχνικής Στήριξης της 
Επιτροπής (TFGR). 

Ε. Χρηματοδότηση Προγράμματος

34.  Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει σημαντικές ανάγκες χρηματοδότησης κατά τη 
διάρκεια της περιόδου του προγράμματος. Αναμένεται η Ελλάδα να χρειαστεί 
χρόνο για να επανακτήσει πρόσβαση στην αγορά, δεδομένης της μακράς διαδικασίας 
μεταρρυθμίσεων και προσαρμογής που έχει μπροστά της και την προβλεπόμενη 
πορεία του δημόσιου χρέους. Κατά συνέπεια, αναμένεται ότι θα αντιμετωπίσουμε 
μεγάλες σε όγκο ανάγκες χρηματοδότησης την επερχόμενη περίοδο. Προβλέπουμε 
ένα κενό χρηματοδότησης ύψους περίπου €[ΧΧΧ] δισεκατομμυρίων κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος, το οποίο προσδοκούμε ότι θα καλύψουμε μέσω 
χρηματοδοτικής στήριξης από τους Ευρωπαίους εταίρους μας, το ΔΝΤ και την 
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα με τη μορφή μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας 
αναδιάρθρωσης χρέους.

35. Αναμένουμε ότι η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα (PSI) θα βοηθήσει την 
Ελλάδα να επιτύχει τη βιωσιμότητα του χρέους της και να καλύψει ένα 
σημαντικό μέρος του χρηματοδοτικού μας κενού. Αν και τα μέτρα που έχουν 
περιγραφεί παραπάνω θα επιφέρουν μια βελτίωση στους δημοσιονομικούς μας 
λογαριασμούς, δεν μπορούν να καλύψουν τα χρηματοδοτικά μας κενά και να θέσουν 
το χρέος σε βιώσιμη πορεία. Επομένως, με τη βοήθεια των συμβούλων μας για το 
χρέος, και κατόπιν διαβούλευσης με τους πιστωτές, έχουμε [ξεκινήσει] μια 
ολοκληρωμένη προσφορά ανταλλαγής χρέους, καλύπτοντας μια δεξαμενή δημόσιου 
χρέους ύψους €[xxx] δισεκατομμυρίων. Το πρόγραμμά μας θεωρεί ότι θα 
αντλήσουμε €[ΧΧ] δισεκατομμύρια σε χρηματοδότηση από την ανταλλαγή κατά τη 
διάρκεια της περιόδου του προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης μιας μείωσης του 
κόστους για τόκους από €[ΧΧ] σε [ΖΖ] δισεκατομμύρια) και μια μείωση της 
ονομαστικής αξίας περίπου €[ΧΧ] δισεκατομμυρίων. Αναγνωρίζουμε ότι η 
χρηματοδότηση αυτή είναι κρίσιμη για το πρόγραμμα και η διασφάλισή της είναι 
αναγκαία για να δώσει στο πρόγραμμα χρηματοδοτικές εγγυήσεις. Η ανταλλαγή 
χρέους θα ολοκληρωθεί με επιτυχία πριν τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΔΝΤ για να εξετάσει την αίτηση για Διευρυμένη Διευθέτηση Πιστωτική 
Διευκόλυνση (ΔΔΠΔ).

36.  Πέρα από την αίτηση μας προς το Ταμείο (€[ΧΧ] δισεκατομμυρίων), για την 
ικανοποίηση των αναγκών που απομένουν, έχουμε εξασφαλίσει πρόσθετες 
χρηματοπιστωτικές πηγές από τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Οι εταίροι μας στην 
ευρωζώνη έχουν δεσμεύσει πρόσθετους πόρους για την στήριξη των προσπαθειών 
προσαρμογής και μεταρρυθμίσεων της Ελλάδας, συνολικού ύψους €[ΧΧΧ] 
δισεκατομμυρίων για τη διάρκεια της περιόδου του προγράμματος. Δεσμεύτηκαν 



επίσης να στηρίξουν την Ελλάδα για όσο διάστημα χρειαστεί για να αποκαταστήσει 
την πρόσβαση στην αγορά, με την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα θα τηρήσει το 
πρόγραμμα της πολιτικής της. Τέλος, για να διασφαλίσουν ότι η χρηματοδότηση αυτή 
θα βάλει την Ελλάδα σε μια βιώσιμη πορεία χρέους, για να επιτύχει μια αναλογία 
χρέος – προς – ΑΕΠ 120 τοις εκατό περίπου μέχρι το 2020, έχουν: (i) δεσμευτεί για 
νέα δανειοδότηση με προθεσμίες λήξης 30 ετών και σε κόστος άντλησης πόρων στο 
τέλος, με τη χρήση του ΕΤΧΣ ως μέσου χρηματοδότησης (ii) θα προστεθεί  
κατάλογος.

Ζ. Τρόποι Εφαρμογής του Προγράμματος

37.   Η πρόοδος στην εφαρμογή των πολιτικών στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού 
θα παρακολουθείται μέσω επισκοπήσεων και διαβουλεύσεων, και μέσω τριμηνιαίων 
(και συνεχών) κριτηρίων ποσοτικής επίδοσης (ΚΕ) και ενδεικτικούς στόχους και 
διαρθρωτικά ορόσημα. Δίνονται αναλυτικά στους Πίνακες 1 και 2. Το συνημμένο 
Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης (ΤΜΣ) καθορίζει τα ποσοτικά κριτήρια επίδοσης, 
τους ενδεικτικούς στόχους και τους διάφορους δείκτες σύγκρισης στο πλαίσιο του 
προγράμματος. Οι ποσοτικοί στόχοι έως τον Δεκέμβριο 2012 είναι ΚΕ. Οι στόχοι για 
το 2013 – 2015 είναι ενδεικτικοί και για το 2013 θα μετατραπούν σε ΚΕ τη στιγμή 
της [δεύτερης] επισκόπησης. Ένα κοινό Μνημόνιο Συνεννόησης (ΜΣ) για 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις πολιτικής που συμφωνήθηκαν με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, εκ μέρους των Κρατών Μελών της ευρωζώνης, αναφέρει λεπτομερώς 
πρόσθετες διαρθρωτικές πολιτικές, και θέτει ένα ακριβές χρονικό πλαίσιο για την 
εφαρμογή τους.

38. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Τράπεζα της Ελλάδας θα εκπονήσει μια 
επικαιροποιημένη αξιολόγηση διασφαλίσεων σύμφωνα με τη πολιτική διασφαλίσεων 
του ΔΝΤ. Δεδομένου ότι η χρηματοδότηση από το ΔΝΤ θα χρησιμοποιηθεί για την 
χορήγηση άμεσης στήριξης του προϋπολογισμού, το Μνημόνιο Συνεννόησης σχετικά 
με τις αντίστοιχες ευθύνες του Υπουργείου Οικονομικών και της ΤτΕ για την 
εξυπηρέτηση της δανειοδότησης του ΔΝΤ θα επικαιροποιηθεί. Ως μέρος των 
σχετικών ρυθμίσεων, οι εκταμιεύσεις από το ΔΝΤ θα συνεχίσουν να κατατίθενται στο 
μοναδικό λογαριασμό του ταμείου της Κυβέρνησης στην ΤτΕ εκκερεμούσης της 
χρήσης τους. 



Παράρτημα I: Εκκρεμή Δημοσιονομικά Μέτρα

Από τη ΜΠΔΣ του Ιουλίου

         Η Κυβέρνηση υιοθετεί ένα νόμο-πλαίσιο για τη μεταρρύθμιση των επικουρικών 
συντάξεων, με σκοπό την εξοικονόμηση 0,4% του ΑΕΠ μέχρι το 2014 (σύμφωνα με 
εκτιμήσεις της ΜΠΔΣ).

         Έκδοση ΥΑ για την εφαρμογή του τέλους επιτηδεύματος (άρθρο 31 του νόμου 
3986).

Από τον εφαρμοστικό νόμο του τέλους Οκτωβρίου

         Έκδοση των 4 εκκρεμών ΥΑ για την πλήρη εφαρμογή του νέου μισθολογίου. 
(βλέπε ΤΜΣ)

         Υιοθέτηση νόμου για τον καθορισμό προθεσμίας για την εφαρμογή της 
μεταρρύθμισης του μισθολογίου της γενικής κυβέρνησης και την ανάκτηση των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων μισθών από την 1 Νοεμβρίου 2011.

         Έκδοση ΥΑ για τη μείωση του χρόνου μεταφοράς από τη ΔΕΗ των εσόδων του 
φόρου ακίνητης περιουσίας σε 2 ημέρες.

Από τις προαπαιτούμενες δράσεις του Νοεμβρίου

         Έκδοση των εκκρεμών ΥΑ για το κλείσιμο/συγχώνευση των νομικών προσώπων 
δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

         Αναθεώρηση του μηχανισμού της θετικής λίστας για την πραγματοποίηση 
εξοικονομήσεων της τάξης των €250 εκατ. το 2012.



Παράρτημα II. Μέτρα για την επίτευξη του στόχου ελλείμματος του 2012

         Ψήφιση ενός συμπληρωματικού προϋπολογισμού με στόχο πρωτογενούς 
ελλείμματος 1% του ΑΕΠ που θα περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές που ακολουθούν.

         Μείωση λειτουργικών δαπανών του κράτους κατά €200 εκατομμύρια. 

         Προσαρμογή λοιπών δαπανών κατά €280 εκατ.: εκλογικές δαπάνες, επιδοτήσεις 
για απομακρυσμένες περιοχές, πιστώσεις για το Υπουργείο Παιδείας, 
(συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών στο εξωτερικό, αποζημιώσεις προσωπικού 
των πανεπιστημίων, αναπληρωτές καθηγητές στην δευτεροβάθμια σχολεία, 
λειτουργικές δαπάνες λειτουργίας των γυμνασίων), κατανομές του Υπουργείου 
Γεωργίας, και μεταφορές σε φορείς.

         Προσαρμογή επικουρικών συντάξεων και θέσπιση αλλαγών σε ασφαλιστικά 
ταμεία που λαμβάνουν υψηλές επιδοτήσεις από τον προϋπολογισμό ώστε να 
πραγματοποιηθεί εξοικονόμηση κατά €300 εκατ. το 2012.

         Περικοπή εγχώριων επενδύσεων κατά €400 εκατ. σε σχέση με τον προϋπολογισμό 
του 2012. 

         Περικοπή αμυντικών δαπανών κατά €300εκατ. σε σχέση με τον προϋπολογισμό 
του 2012 σε ταμειακή και σε λογιστική βάση.

         Εντοπισμός και υλοποίηση περικοπών €325 εκατ. σε επιπρόσθετες μόνιμες 
διαρθρωτικές δαπάνες.

         Εξάλειψη 550 θέσεων αντιδημάρχων στην τοπική αυτοδιοίκηση, με ισχύ από το 
τέλος του Φεβρουαρίου, συμπεριλαμβανομένων και των συσχετιζόμενων θέσεων 
προσωπικού.

         Ανάληψη δράσης (όλοι οι νόμοι, Υπουργικές Αποφάσεις και εγκύκλιοι) για τον 
περιορισμό της υπερσυνταγογράφησης των φαρμάκων και μείωση του ποσοστού και 
της τιμής των γενόσημων φαρμάκων:

  Υιοθέτηση νόμου και ΥΑ για τον καθορισμό των ανώτατων τιμών των γενόσημων 
φαρμάκων στο 40 τοις εκατό και για τα μη πατενταρισμένα στο 50 τοις εκατό των 
πατενταρισμένων προϊόντων.

  Μείωση των περιθωρίων κέρδους για τα φαρμακεία κάτω από 15 τοις εκατό. Μείωση 
των περιθωρίων χονδρικής από 5,3 σε 5 τοις εκατό το πολύ. Δημιουργία ενός 
σταθερού περιθωρίου €30 για όλα τα φάρμακα άνω των €200. Αύξηση εκπτώσεων 
για τα φαρμακεία με κύκλο εργασιών άνω των €35.000.

  Υιοθέτηση νόμου περί εκπτώσεων που θα αποφέρει €250 εκατ. συν τις δαπάνες (μετά 
φόρων), με αναδρομική ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2012 που θα υπερβαίνει τα €240 εκατ. 
το μήνα. Η εν λόγω έκπτωση θα νομοθετήσει για την περίοδο 2012-15.

  Να γίνει υποχρεωτική: η ηλεκτρονική συνταγή για όλους τους γιατρούς (και τα 
φαρμακεία θα αποζημιώνονται μόνο για τις ηλεκτρονικές καταχωρήσεις). 
Συνταγογράφηση του φθηνότερου προϊόντος ανά δραστική ουσία. Διεθνή 
πρωτόκολλα για 160 ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων των 10 πιο ακριβών.

  Ενημέρωση αρνητικής λίστας φαρμάκων και λίστας παραφαρμακευτικών προϊόντων. 
Έκδοση ΥΑ που να επιτρέπει τη προσθήκη νέων εμπορικών σημάτων στο θετικό 



κατάλογο, εάν έχουν συμπεριληφθεί από τα δύο τρίτα των χωρών της ΕΕ.



Παράρτημα III. Προκαταβολικές μεταρρυθμίσεις της φορολογικής διοίκησης

            

Πραγματοποίηση στόχων τέλους 2011

         Η Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων να ικανοποιήσει 
τους δείκτες απόδοσης διοίκησης εσόδων τέλους 2011 (πλήρες εύρος και έλεγχοι 
ΦΠΑ φορολογουμένων μεγάλης οικονομικής επιφάνειας).

Ακύρωση αμνηστίας 

         Να τροποποιηθεί το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο για την κατάργηση/τροποποίηση 
των άρθρων 3 και 21 (για την εξάλειψη της επέκτασης των όρων πληρωμής των 
οφειλόμενων φόρων και καθυστερημένων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, και την 
εξάλειψη της αναστολής της ποινικής δίωξης και της δέσμευση περιουσιακών 
στοιχείων).

Κανονισμοί

         Τροποποίηση αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος για την υποβολή από τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων 
από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και 
Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης των ύποπτων συναλλαγών που 
συνδέονται ή σχετίζονται με φοροδιαφυγή (αποφάσεις 285/2009 και 281/2009) για να 
ενισχύσει την παρακολούθηση και τον εντοπισμό των μηχανισμών.

         Λήψη μέτρων για να διασφαλιστεί ότι οι καταγγελίες σχετικά με επιβεβαιωμένα 
απλήρωτα φορολογικά χρέη που προκύπτουν από έναν έλεγχο διαβιβάζονται για 
ποινική δίωξη και στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από 
Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και 
Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης,

         Υποχρεωτική εξάντληση για τις μεγάλες φορολογικές υποθέσεις της διοικητικής 
επίλυσης διαφορών πριν την πρόσβαση σε δικαστικές προσφυγές. 

         Αυστηροποίηση των κανόνων για την παραίτηση από την κατάθεση για την 
πρόσβαση δικαστικών προσφυγών (χωρίς να θίγεται η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης).

Ανάθεση αρμοδιοτήτων

         Έκδοση αποφάσεων και νομοθετικών πράξεων για τη μεταβίβαση από το πολιτικό 
σε διοικητικό επίπεδο των εξουσιών ελέγχου πάνω σε καίριες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες και διαχείριση ανθρωπίνων πόρων.

         Τοποθέτηση κάτω από τον άμεσο έλεγχο και τη διαχείριση των κεντρικών της 
Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων της συλλογής των 
μεγάλων χρεών, και ενοποίηση δραστηριοτήτων στις 35 μεγαλύτερες εφορίες.



Παράρτημα IV. Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων

Περίοδος 
Αποκρατικοποιήσεων 
(έναρξη)

Έργο Μεταφορά 
στο Ταμείο

Συμβαλλόμενοι 
Σύμβουλοι

Ενδιάμεσα Στάδια

Ι. Κρατικές Επιχειρήσεις / πώληση μεριδίου

2012-Q1 Δημόσια Επιχείρηση 
Αερίου (ΔΕΠΑ)

V V Η πρόσκληση υποβολής προσφορών θα ξεκινήσει τον 
Φεβρουάριο 2012.

2012-Q1 Διαχειριστής Εθνικού 
Συστήματος Φυσικού 
Αερίου (ΔΕΣΦΑ)

V V Η πρόσκληση υποβολής προσφορών θα ξεκινήσει τον 
Φεβρουάριο 2012.

2012-Q1 Οργανισμός Διεξαγωγής 
Ιπποδρομιών Ελλάδος 
(ΟΔΙΕ)

V V Υιοθέτηση νομοθεσίας αναδιάρθρωσης του ΟΔΙΕ και 
καθιέρωση χρονικά δεσμευτικών δικαιωμάτων 
παραχώρησης μέχρι τον Μάρτιο του 2012.

2012-Q1 Οργανισμός Προγνωστικών 
Αγώνων Ποδοσφαίρου 
(ΟΠΑΠ)

V V Εκκαθάριση κρατικών ενισχύσεων.

2012-Q2 Ελληνικά Αμυντικά 
Συστήματα (ΕΑΣ)

1/ V Εκκαθάριση από το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης. 
Υιοθέτηση νόμου αναδιάρθρωσης έως τον Απρίλιο 
2012.

2012-Q2 Ελληνικά Πετρέλαια 
(ΕΛ.ΠΕ.)

V V Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) με την 
Paneuropean 

2012-Q2 Εταιρεία Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης 
Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ)

V Μάρτιος 2012 Καθιέρωση ρυθμιστικής και τιμολογιακής πολιτικής 
έως τον Ιούνιο του 2012. Παράταση παραχώρησης

2012-Q2 Εταιρεία Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης 
Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ )

V Μάρτιος 2012 Καθιέρωση ρυθμιστικής και τιμολογιακής πολιτικής 
έως τον Ιούνιο του 2012. Παράταση παραχώρησης. 

2012-Q2 ΛΑΡΚΟ V V Υιοθέτηση νόμου αναδιάρθρωσης έως τον Μάρτιο 
του 2012.

2012-Q2 Ελληνικά Ταχυδρομεία 
(ΕΛ.ΤΑ.)

V Μάρτιος 2012 Υιοθέτηση νόμου που θα προσδιορίζει τη δημόσια 
υπηρεσία έως τον Φεβρουάριο του 2012.

2012-Q2 Ελληνικό Καζίνο 
Πάρνηθας

Μάρτιος 
2012

Μάρτιος 2012 Εκκαθάριση κρατικών ενισχύσεων.

2012-Q2 Δημόσια Επιχείρηση 1/ Μάρτιος 2012 Η αναδιάρθρωση θα αποφασιστεί ως τον Ιούνιο του 



Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) 2012

2012-Q3 Ελληνική Βιομηχανία 
Οχημάτων (ΕΛ.Β.Ο.)

1/ Μάρτιος 2012 Υιοθέτηση νόμου αναδιάρθρωσης έως τον Ιούνιο του 
2012.

2012-Q3 ΤΡΑΙΝΟΣΕ 1/ Μάρτιος 2012 Τρέχουσα αναδιάρθρωση και τελευταίο στάδιο της 
εκκαθάρισης κρατικών ενισχύσεων ως τον Ιούνιο του 
2012.

2012-Q4 Διεθνής Αερολιμένας 
Αθηνών  (ΔΑΑ)

V V Απόφαση για τις μετοχές μειοψηφίας πριν το 
διαγωνισμό ως τον Μάρτιο του 2012.

ΙΙ. Παραχωρήσεις

--- ΟΠΑΠ 1 V Δεν υφίσταται Ολοκληρώθηκε.

--- ΟΠΑΠ 2 V Δεν υφίσταται Ολοκληρώθηκε.

--- Κινητή Τηλεφωνία V Δεν υφίσταται Ολοκληρώθηκε.

2011-Q4 Ελληνικοί 
Αυτοκινητόδρομοι

V Μάρτιος 2012 Τέλος 2012 

2011-Q4 Κρατικά Λαχεία V V Αναμένεται χρηματοοικονομική προσφοράς από τρεις 
πλειοδότες τον Μάρτιο του 2012.

2012-Q2 Εγνατία Οδός V Μάρτιος 2012 Διαχωρισμός διαχείρισης υπηρεσιών/δικαιωμάτων 
αυτοκινητοδρόμων. Καθιέρωση ρυθμιστικών αρχών 
έως το τέλος του 2012.

2012-Q3 Μικρά λιμάνια και μαρίνες 2/ Μάρτιος 2012 Προσδιορισμός κατάλληλης πολιτικής. Καθιέρωση 
ρυθμιστικών αρχών έως τον Σεπτέμβριο του 2012. 

2012-Q3 Λιμένας Θεσσαλονίκης Μάρτιος 
2012

Μάρτιος 2012 Προσδιορισμός κατάλληλης πολιτικής. Καθιέρωση 
ρυθμιστικών αρχών έως τον Σεπτέμβριο του 2012.

2012-Q3 Λιμένας Πειραιώς Μάρτιος 
2012

Μάρτιος 2012 Προσδιορισμός κατάλληλης πολιτικής. Καθιέρωση 
ρυθμιστικών αρχών έως τον Σεπτέμβριο του 2012.

2012-Q3 Μεγάλα περιφερειακά 
λιμάνια

Μάρτιος 
2012

Μάρτιος 2012 Προσδιορισμός κατάλληλης πολιτικής. Καθιέρωση 
ρυθμιστικών αρχών.

2012-Q3 Περιφερειακά Αεροδρόμια V Μάρτιος 2012 Προσδιορισμός κατάλληλης πολιτικής. Καθιέρωση 
ρυθμιστικών αρχών έως τον Σεπτέμβριο του 2012.

2012-Q4 Αποθήκες Αερίου Νοτίου 
Καβάλας

V Μάρτιος 2012 Εκκαθάριση νομικών εμποδίων ως τον Σεπτέμβριο 
του 2012.

Δεν έχει αποφασιστεί Δικαιώματα εξόρυξης 
χρυσού

V



Δεν έχει αποφασιστεί Ψηφιακό μέρισμα

Δεν έχει αποφασιστεί Αγωγός πετρελαίου ITGI

ΙΙΙ. Ακίνητη Περιουσία

2011-Q4 Ελληνικό 1 V V Υιοθέτηση νόμου για τη χρήση γης ως τον Μάρτιο 
του 2012.

2012-Q1 Πώληση/ σύμφωνο 
επαναγοράς Ν κτιρίων 

1/ Μάρτιος 2012 Η Κυβέρνηση θα υπογράψει τη δανειακή σύμβαση 
και θα μεταβιβάσει καθαρό τίτλο στο Ταμείο έως το 
Μάιο του 2012.

2012-Q1 Ακίνητη Περιουσία / IBC 1/ Μάρτιος 2012 Στρατηγική περιβαλλοντολογική μελέτη. Νόμος 
οριοθέτησης και σχεδιασμού θα εκδοθεί έως τον 
Ιούνιο του 2012.

2012-Q1 Ακίνητη περιουσία/ 
ΑΣΤΗΡ Βουλιαγμένης

1/ Μάρτιος 2012 Διαπραγματεύσεις με ΕΤΕ. Νόμος οριοθέτησης και 
σχεδιασμού θα εκδοθεί. Η διαδικασία συντονίζεται 
από ΕΤΕ έως τον Ιούνιο του 2012.

2012-Q2 Ακίνητη περιουσία/ 
Κασσιόπη

1/ Μάρτιος 2012 Μετακίνηση ραντάρ ΝΑΤΟ. Νόμος οριοθέτησης και 
σχεδιασμού θα εκδοθεί έως τον Ιούνιο του 2012.

2012-Q2 Ακίνητη περιουσία/ μερίδα 
1 (Αφάντου)

1/ Μάρτιος 2012 Νόμος οριοθέτησης και σχεδιασμού θα εκδοθεί έως 
τον Ιούνιο του 2012.

2012-Q2 Ακίνητη περιουσία/ μερίδα 
2

1/ Μάρτιος 2012 Προσδιορισμός περιουσιακών στοιχείων ως τον 
Ιούνιο του 2012.

2012-Q3 Ακίνητη περιουσία/ μερίδα 
3

1/ Μάρτιος 2012 Προσδιορισμός περιουσιακών στοιχείων ως τον 
Σεπτέμβριο του 2012.

1/ Μεταφορά περιουσιακών στοιχείων/δικαιωμάτων τη στιγμή της 
αποκρατικοποίησης.

2/ Μεταφορά δικαιωμάτων ψήφου.

Πίνακας 1 – Ελλάδα – Τριμηνιαία ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2012

(δισεκατομμύρια Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

2012 2013 2014



Μάρτιος 
2012

Ιούνιος 
2012

Σεπ. 
2012

Δεκ. 
2012 

Δεκ. 
2013

Δεκ. 

2014

Προγ. 1/ Προγ. 
1/

Προγ. 
1/

Προγ. 
1/

Προγρ. 
3/5/

Προγρ. 
4/5/

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ (εκτός 
εάν προσδιορίζεται 
διαφορετικά)

1. Κατώτατο όριο 
πρωτογενούς ισοζυγίου 
γενικής κυβέρνησης σε 
τροποποιημένη ταμειακή 
βάση

… … … … …

2. Ανώτατο όριο 
πρωτογενών δαπανών 
του κρατικού 
προϋπολογισμού

… … … … … …

3. Ανώτατο όριο 
συνολικού αποθέματος 
χρέους της κεντρικής 
κυβέρνησης

316 316 316 316 … …

4. Ανώτατο όριο νέων 
εγγυήσεων της κεντρικής 
κυβέρνησης

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5. Ανώτατο όριο για τη 
συσσώρευση νέων 
ληξιπρόθεσμων οφειλών 
σε εξωτερικό χρέος που 
έχει συνάψει ή εγγυηθεί 
η γενική κυβέρνηση 6/

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ

6. Κατώτατο όριο σε 
έσοδα από 
αποκρατικοποιήσεις 7/

0.03 0.03 1.20 3.2 7.5 11.0

7. Ανώτατο όριο για τη  
συσσώρευση νέων 
εγχώριων 
ληξιπρόθεσμων οφειλών 
της γενικής κυβέρνησης 
8/

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



1. Σωρευτικά από 1ης Ιανουαρίου 2012 (εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

3. Σωρευτικά από 1ης Ιανουαρίου 2013 (εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

4. Σωρευτικά από 1ης Ιανουαρίου 2014 (εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

5. Ενδεικτικοί στόχοι

6. Εφαρμόζεται σε συνεχή βάση από της έγκρισης του προγράμματος (9 Μαΐου 
2010)

7. Σωρευτικά από 1ης Ιανουαρίου 2012.

8. Υπολογιζόμενο σε σωρευτική βάση από 1ης Ιανουαρίου 2012 και 
εφαρμοζόμενο σε συνεχή βάση από την έγκριση του προγράμματος ( 9 Μαΐου 
2010). 

Πίνακας 2. Ελλάδα: Προτεινόμενη διαρθρωτική αιρεσιμότητα - 
Προαπαιτούμενες δράσεις

Μέτρα Μακροσημαντική σχετικότητα

Δημοσιονομικά

  1. Η Κυβέρνηση εφαρμόζει πλήρως όλες τα καθυστερούμενα μέτρα 
της ΜΠΔΣ (Παράρτημα 1).

Για τη βοήθεια της αποκατάστασης της 
δημοσιονομικής εξυγίανσης.

2. Η Κυβέρνηση θεσπίζει και εφαρμόζει τα απαραίτητα μέτρα για την 
επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου για το έλλειμμα του 2012 
(Παράρτημα 2).

Για τη βοήθεια της αποκατάστασης της 
δημοσιονομικής εξυγίανσης.

3. Η Κυβέρνηση εφαρμόζει μέτρα για την ενδυνάμωση της 
λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης (Παράτημα 3).

Για τη βελτίωση της είσπραξης φόρων.

Διαρθρωτικά

4. Η Κυβέρνηση νομοθετεί μέτρα για την επίτευξη ισότιμων όρων 
στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, όπως: α) άρση της μετενέργιας 
μετά τη λήξη των συμβάσεων, β) την κατάργηση της μονιμότητας σε 
όλες τις υφιστάμενες παραδοσιακές συμβάσεις, γ) πάγωμα της 
"ωρίμανσης" σε όλες τις ιδιωτικές συμβάσεις, δ) κατάργηση της 
υποχρεωτικής διαιτησίας.

Για την προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας και της 
απασχόλησης.

5. Η Κυβέρνηση νομοθετεί τον επαναπροσδιορισμό του επιπέδου του 
κατώτατου μισθού που καθορίζεται από την εθνική συλλογική 
σύμβαση κατά 22%,  παγώνει αυτή μέχρι το τέλος της περιόδου του 
προγράμματος, και μια περαιτέρω μείωση κατά 10% για τους νέους 
εργαζομένους, που θα ισχύει γενικά, χωρίς περιοριστικούς όρους.  

Για την προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας και της 
απασχόλησης.

6. Η Κυβέρνηση θα κλείσει τα μικρά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης Για την προώθηση της 



κα θα μειώσει τις λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης χαμηλής 
προτεραιότητας για να καταστεί δυνατή μια πλήρως 
χρηματοδοτούμενη μείωση των ποσοστών εισφοράς κοινωνικής 
ασφάλισης.

ανταγωνιστικότητας και της 
απασχόλησης.

7. Η Κυβέρνηση θεσπίζει δευτερεύουσα νομοθεσία για τον ορισμό 
 των τιμών των αδειών των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, 
αντικατοπτρίζοντας το διοικητικό κόστος, και ελέγχει την ειδική 
νομοθεσία στον τομέα των υπηρεσιών και καταργεί ή τροποποιεί 
περιττές και αναχρονιστικές κανονιστικές ρυθμίσεις για επιπλέον 20 
υψηλής αξίας και/ή πολύ κλειστά επαγγέλματα ώστε να διασφαλιστεί 
η πλήρης συνέπεια με το νόμο για την απελευθέρωση των κλειστών 
επαγγελμάτων (3919).

Για την αποτελεσματική απελευθέρωση 
σημαντικών κλάδων υπηρεσιών.

Χρηματοοικονομικά

8. Η Κυβέρνηση αναλαμβάνει μία αναλυτική αξιολόγηση των 
αναγκών σε κεφάλαια των τραπεζών. 

Για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα.

9. Η Κυβέρνηση ολοκληρώνει μία λεπτομερή μελέτη για το πώς θα 
διευθετήσει την ΑΤΕ, βασισμένη στην εργασία που ανατέθηκε σε 
εξωτερικές ελεγκτικές εταιρίες.

Για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα.

10. Η Κυβέρνηση  θεσπίζει νομοθεσία για τη βελτίωση του πλαισίου 
για την επίλυση και την ανακεφαλαιοποίηση: α) επιτρέπει στην 
Τράπεζα της Ελλάδος να θέσει νέα πρότυπα τραπεζικού κεφαλαίου 
μέσω της ρύθμισης, και να χρησιμοποιήσει αυτή την εξουσία για τη 
δημιουργία νέων απαιτήσεων Core Tier 1, β) εξαλείφει τα εμπόδια 
στην ευέλικτη διαχείριση των συμβάσεων εργασίας στο πλαίσιο της 
αναδιάρθρωσης τραπεζών, γ) εξασφαλίζει τη χρήση των 
συντηρητικών εκτιμήσεων του ενεργητικού των πτωχευμένων 
τραπεζών, δ) επιτρέπει τη χρήση των ενδεχόμενων μετατρέψιμων 
ομολογιών σε ανακεφαλαιοποίηση, ε) εισάγει τη δυνατότητα των 
περιορισμών σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου του ΤΧΣ, και στ ) 
αναθέτει ευθύνες για την αναδιάρθρωση σε ένα ξεχωριστό τμήμα 
στην ΤτΕ και τις ευθύνες για τη συστηματική αναδιάρθρωση στο 
ΤΧΣ.

Για την υποστήριξη της αποτελεσματικής 
επανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. 

11. Η Κυβέρνηση θεσπίζει νομοθεσία για τη βελτίωση του 
δημοσιονομικού πλαισίου εποπτείας. Ειδικότερα, περιλαμβάνει 
μεταρρυθμίσεις για: α) δημιουργία δύο τμημάτων υπό του ΤΧΣ, 
αντίστοιχα, για τη διαχείριση της ιδιοκτησία της διακυβέρνησης των 
τραπεζών και των ενδιάμεσων πιστωτικών ιδρυμάτων, β) 
αναθεώρηση της διοικητικής δομής του ΤΧΣ για να προβλέπει ένα 
Γενικό Συμβούλιο και ένα Διοικητικό Συμβούλιο, και γ) ρύθμιση 
χρηματοδότησης ΤΑΚΕΠΠΙ και να εξάλειψη πιθανών συγκρούσεων 
συμφερόντων εντός του ΤΑΚΕΠΠΙ.

Για για την ενίσχυση των ρυθμίσεων 
διακυβέρνησης των χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών εποπτείας.



Πίνακας 3. Ελλάδα: Προτεινόμενη Διαρθρωτική Αιρεσιμότητα – Διαρθρωτικά 
Κριτήρια

Μέτρα Μακροσημαντική 
σχετικότητα

Κατάσταση

Τέλος Μαρτίου 2012

1. Μια υπουργική απόφαση σε 
συνεννόηση με την Ε.Ε., την Ε.Κ.Τ. και το 
Δ.Ν.Τ. θα παρέχει τα τεχνικά στοιχεία του 
πλαισίου ανακεφαλαίωσης των τραπεζών

Ενδυνάμωση της 
αντοχής του 
χρηματοπιστωτικού 
τομέα

Προτάθηκε

2. Η Κυβέρνηση και η Τράπεζα της 
Ελλάδος θα ολοκληρώσουν μία 
στρατηγική αξιολόγηση των 
επιχειρηματικών σχεδίων των τραπεζών. 

Ενδυνάμωση της 
αντοχής του 
χρηματοπιστωτικού 
τομέα

Προτάθηκε

Τέλος Ιουνίου 2012

3. Η Κυβέρνηση θα υιοθετήσει ένα πακέτο 
φορολογικής μεταρρύθμισης που δεν θα 
επιβαρύνει τον προϋπολογισμό 
συμπεριλαμβανομένων των: (Ι) της 
κατάργησης του Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων και της αντικατάστασής του με 
απλούστερη νομοθεσία, (ΙΙ) της εξάλειψης 
των ποικίλων φορολογικών εξαιρέσεων 
και προνομιακών μεταχειρίσεων, (ΙΙΙ) της 
απλούστευσης του Φ.Π.Α. και της 
φορολόγησης ακίνητης περιουσίας, (IV) 
της ομοιόμορφης φορολογικής 
μεταχείρισης του φόρου εισοδήματος 
φυσικών προσώπων, και (V) της 
απλούστερης φορολογίας εισοδημάτων 
φυσικών και νομικών προσώπων. 

Απλοποίηση του 
φορολογικού 
συστήματος, βελτίωση 
της επάρκειάς του και 
διεύρυνση της 
φορολογικής βάσης

Προτάθηκε

4. Η Κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τις 
ανασκοπήσεις των προγραμμάτων 
κοινωνικών δαπανών για να προσδιορίσει 
1%  επί του ΑΕΠ σε εξοικονομήσεις, ενώ 
παράλληλα θα κάνει προτάσεις για να 
ενδυναμωθεί τα κύρια προγράμματα 
κοινωνικής προστασίας.

Για την επίτευξη των 
μεσοπρόθεσμων 
οικονομικών στόχων.

Διατηρείται 
από την 
Προσωρινή 
Διευθέτηση 
(Stand-by 
Arrangement)

5. Η Κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τις 
ανασκοπήσεις της δημόσιας διοίκησης για 
να προσδιορίσει το ποσοστό 1%  επί του 
ΑΕΠ σε εξοικονομήσεις.

Για την επίτευξη των 
μεσοπρόθεσμων 
οικονομικών στόχων.

Προτάθηκε 



6. Η Κυβέρνηση θα πληροί τους 
τριμηνιαίους ποσοστιαίους δείκτες 
απόδοσης για τη διαχείριση των εσόδων.

Βελτίωση της 
είσπραξης φόρων.

Προτάθηκε

7. Η Κυβέρνηση θα πληροί τους 
τριμηνιαίους ποσοστιαίους δείκτες 
απόδοσης για τη διαχείριση της 
δημοσιονομικής πολιτικής.

Συγκράτηση 
ληξιπρόθεσμων 
οφειλών.

Προτάθηκε

Τέλος Σεπτεμβρίου 2012

8. Η Κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τη 
στρατηγική για την ενίσχυση των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Βελτίωση των 
εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης

Προτάθηκε

9. Η Κυβέρνηση θα προσαρμόσει τις 
συντάξεις, προστατεύοντας τους 
χαμηλοσυνταξιούχους, και τη βάση 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για να 
επιτρέψει μια πλήρως χρηματοδοτούμενη 
μείωση των συντελεστών (αθροιστικά 5% 
από την 1η Ιανουαρίου 2012).

Βελτίωση του 
εργατικού κόστους και 
ανταγωνιστικότητας 

Τέλος Δεκεμβρίου 2012

10. Η Κυβέρνηση θα ικανοποιήσει τους 
ποσοστιαίους τριμηνιαίους δείκτες 
απόδοσης για διαχείριση εσόδων.

Βελτίωση της 
είσπραξης φόρων.

Προτάθηκε

11. Η Κυβέρνηση θα ικανοποιήσει τους 
ποσοστιαίους τριμηνιαίους δείκτες 
απόδοσης της δημοσιονομικής πολιτικής

Συγκράτηση 
ληξιπρόθεσμων 
οφειλών.

Προτάθηκε

12. Η Κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τον 
έλεγχο και εκκαθάριση της υφιστάμενης 
νομοθεσίας που θα καλύπτει τον κατάλογο 
των επαγγελμάτων και των οικονομικών 
δραστηριοτήτων που καλύπτονται στο 
Παράρτημα ΙΙ του ΚΕΠΕ «Δεύτερη 
Έκθεση περί της Επίδρασης της 
Απελευθέρωσης Κλειστών 
Επαγγελμάτων» 

Βελτίωση 
ανταγωνιστικότητας 

Προτάθηκε

13. Η Κυβέρνηση θα αναμορφώσει τη 
διακυβέρνηση της ΤτΕ, για να προβλεφθεί 
η συλλογική λήψη αποφάσεων σε επίπεδο 
διευθυντικών στελεχών (Διοικητής και 
Υποδιοικητές) και εκτεταμένο εσωτερική 
επίβλεψη από μη εκτελεστικά μέλη του 
υφιστάμενου Γενικού Συμβουλίου, και να 
αναθεωρήσει τη δομή και τα δικαιώματα 
των μετόχων της ΤτΕ για την εξάλειψη 
πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων στο 

Ενδυνάμωση 
χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας.

Προτάθηκε



δημόσιο ρόλο της πολιτικής της Τράπεζας 
της Ελλάδος.

Τέλος Ιουνίου 2013

14. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα 
ολοκληρώσει μια επιπρόσθετη εκτίμηση 
των κεφαλαιακών αναγκών βάσει των 
στοιχείων στο τέλος του 2012 .

Ευθυγράμμιση 
κεφαλαιακών 
αποθεμάτων με τα 
ατομικά προφίλ 
κινδύνου των 
τραπεζών. 

Προτάθηκε

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_2_ΕΛΛ



ΕΛΛΑΣ

Μνημόνιο Συνεννόησης

στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής

9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Οι εκταμιεύσεις της χρηματοδοτικής ενίσχυσης προς την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο  Χρηματοπιστωτικής  Σταθερότητας  (ΕΤΧΣ)  υπόκεινται  σε  τριμηνιαίες 
αξιολογήσεις των όρων καθ'όλη την διάρκεια της συμφωνίας. Η αποδέσμευση των 
δόσεων  βασίζεται  πάνω στην  τήρηση  κριτηρίων  ποσοτικής  απόδοσης  και  σε  μία 
θετική αξιολόγηση της προόδου η οποία πραγματοποιήται σε σχέση με τα κριτήρια 
πολιτικής της Απόφασης του Συμβουλίου 2011/734/ΕΕ της 12ης Ιουλίου 2011 (όπως 
έχει τροποποιηθεί - εφ'εξής καλούμενη "Απόφαση του Συμβουλίου"),  το μνημόνιο 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής (ΜΟΧΠ) και το παρόν Μνημόνιο.

Το παράρτημα επί της παροχής δεδομένων αποτελεί τμήμα του Μνημονίου και το 
πόσο  καλά  θα  εφαρμοστεί,θα  ληφθεί  υπ'όψιν  για  την  εκτίμηση  του  βαθμού 
συμμόρφωσης. 

Η Ελλάδα δεσμεύεται να προβεί σε διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το προσωπικό του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου (ΔΝΤ) ως προς την υιοθέτηση μορφών πολιτικής οι οποίες εμπίπτουν εντός 
του  πεδίου  του  παρόντος  Μνημονίου  παρέχοντας  επαρκές  χρονικό  περιθώριο  για 
αξιολόγηση.  Η Κυβέρνηση  δημοσιεύει  τριμηνιαία  έκθεση  σε  συμμόρφωση  με  το 
Άρθρο 4 της Αποφάσεως του Συμβουλίου. 

Σε  εναρμόνιση  προς  τα  συμπεράσματα της  συνόδου κορυφής  της  ευρωζώνης της 
26ης Οκτωβρίου 2011, η Κυβέρνηση θα συνεργασθεί πλήρως με τα κλιμάκια της 
Επιτροπής,  της  Ευρωπαϊκής  Κεντρικής  Τράπεζας  (ΕΚΤ)  και  του  Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) για την ενίσχυση της παρακολούθησης της εφαρμογής 
του προγράμματος  και  θα παρέχει  στις  ομάδες  προσωπικού πρόσβαση σε όλα τα 
σχετικά δεδομένα και άλλα στοιχεία που αφορούν την Ελληνική διοίκηση. Όμως η 
κυριότητα του προγράμματος και όλες οι εκτελεστικές ευθύνες για την υλοποίηση 
του προγράμματος παραμένουν στην ευθύνη της Ελληνικής Κυβέρνησης. 



1  ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

Εκτέλεση του Προϋπολογισμού 

Για το  2012, το ετήσιο πρωτογενές έλλειμμα γενικής κυβέρνησης δεν θα πρέπει να 
υπερβεί τα [2.063] εκατομμύρια Ευρώ ενώ για τα έτη 2013 και 2014 το πρωτογενές 
πλεόνασμα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον της τάξεως των [3.600] εκατομμυρίων 
Ευρώ και [9.500] εκατομμυρίων Ευρώ αντιστοίχως. 

Τα  έσοδα  από  την  ιδιωτικοποίηση  των  χρηματοοικονομικών  και  μή 
χρηματοοικονομικών  περιουσιακών  στοιχείων  δεν  υποκαθιστούν  τις  προσπάθειες 
δημοσιονομικής  εξυγίανσης  και  δεν  θα  ληφθούν  υπ'όψιν  κατά  την  εκτίμηση  του 
βαθμού  συμμόρφωσης  προς  τα  ετήσια  ανώτατα  όρια  του  ελλείμματος  γενικής 
κυβέρνησης  όπως  αυτά  ορίζονται  στο  παρόν  μνημόνιο  και  στην  Απόφαση  του 
Συμβουλίου. Οι ροές οι οποίες σχετίζονται με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών 
δεν θα ληφθούν υπόψιν κατά τον έλεγχο των ετησίων ανωτάτων ορίων ελλείμματος 
γενικής κυβέρνησης ανεξάρτητα από την καταγραφή τους στους λογαριασμούς του 
ΕΣΛ (Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών) εκ μέρους της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνικής 
Στατιστικής  Αρχής)  και  της  Εurostat  (Στατιστικής  Υπηρεσίας  της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης).  

Πρίν την πρώτη εκταμίευση του νέου προγράμματος, η Κυβέρνηση υιοθετεί τα 
ακόλουθα μέτρα, μέσω ενός συμπληρωματικού προϋπολογισμού και άλλων νομικών 
πράξεων:

• Μείωση  στη  φαρμακευτική  δαπάνη  κατά  τουλάχιστον  1076  εκατομμύρια 
Ευρώ το 2012 μειώνοντας τις τιμές των φαρμάκων (γενόσημα και επώνυμα 
φάρμακα), αυξάνοντας τις συμμετοχές, μειώνοντας τα περιθώρια κέρδους των 
φαρμακοποιών  και  των  χονδρεμπόρων,  εφαρμογή  υποχρεωτικής 
ηλεκτρονικής  συνταγογράφησης  με  βάση  τη  δραστική  ουσία  και  τα 
πρωτόκολλα,  επικαιροποίηση  της  θετικής  λίστας  φαρμάκων,  εφαρμογή 
μηχανισμού  τριμηνιαίων  επιστροφών  (αυτόματη  επανείσπραξη)  που  θα 
καταβάλεται από τον φαρμακευτικό κλάδο. (Δείτε κατωτέρω ενότητα 2.8).

• Μείωση  της  υπερωριακής  αμοιβής  για  γιατρούς  σε  νοσοκομεία  κατά 
τουλάχιστον 50 εκατομμύρια Ευρώ.

• Μείωση των προμηθειών στρατιωτικού υλικού κατά 300 εκατομμύρια Ευρώ 
(ταμειακά και παραδόσεις).

• Ελάττωση του αριθμού των αντιδημάρχων και του σχετικού προσωπικού με 
σκοπό την εξοικονόμηση ποσού τουλάχιστον 30 εκατομμυρίων Ευρώ.

• Μείωση  της  λειτουργικής  δαπάνης  της  κεντρικής  κυβέρνησης,  και  της 
δαπάνης  που σχετίζεται  με  την διεξαγωγή εκλογών  κατά  τουλάχιστον  270 
εκατομμύρια Ευρώ σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό.

• Εμπροσθοβαρές  σχέδιο  περικοπών  στις  επιδοτήσεις  σε  κατοίκους 
απομεμακρυσμένων περιοχών και περικοπές στις επιχορηγήσεις σε διάφορους 
φορείς  εποπτευομένους  από διάφορα Υπουργεία,  με  σκοπό τη  μείωση της 
δαπάνης μέσα στο 2012 κατά τουλάχιστον 190 εκατομμύρια Ευρώ.



• Μείωση  του  προϋπολογισμού  δημοσίων  επενδύσεων  (ΠΔΕ)  κατά  400 
εκατομμυρίων Ευρώ: αυτή η περικοπή θα εφαρμοσθεί μέσω περικοπών στις 
επιδοτήσεις  σε  ιδιωτικές  επενδύσεις  και  εθνικώς  χρηματοδοτούμενα 
επενδυτικά  έργα.  Η  μείωση  του  προϋπολογισμού  δημοσίων  επενδύσεων 
ουδεμία  επίπτωση  θα  έχει  επί  έργων  τα  οποία  συγχρηματοδοτούνται  από 
διαρθρωτικά  ταμεία  (μη  ολοκληρωθέν  έργο το  οποίο  χρηματοδοτείται  από 
επιχειρησιακά  προγράμματα  της  περιόδου  2000-2006,  έργα  του  ταμείου 
συνοχής (2000-06), επιχειρησιακά προγράμματα της περιόδου 2007-2013 και 
μη επιλέξιμες δαπάνες που σχετίζονται με τα ανωτέρω έργα. 

• Αλλαγές σε συνταξιοδοτικά ταμεία με κατά μέσο όρο υψηλές συντάξεις ή που 
λαμβάνουν  υψηλές  επιχορηγήσεις  από  τον  προϋπολογισμό,  με  σκοπό  την 
εξοικονόμηση  τουλάχιστον  300  εκατομμυρίων  Ευρώ (καθαρό  ποσόν  αφού 
λάβουμε υπόψιν την επίπτωση επί των φόρων και των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης). 

Πριν από την εκταμίευση, πρόσθετες περικοπές διαρθρωτικών δαπανών ύψους 325 
εκατομμυρίων Ευρώ θα πρέπει να προσδιορίστούν (σε συνεννόηση με την Επιτροπή, 
την ΕΚΤ και το προσωπικό του ΔΝΤ) και να εφαρμοστούν.

Πριν  την  εκταμίευση,  η  Κυβέρνηση προβαίνει  επίσης  στις  ακόλουθες  εκκρεμείς 
ενέργειες: 

• Υπουργικές  Αποφάσεις  για  την  εφαρμογή  του  τέλους  επιτηδεύματος 
(ελάχιστη επιβάρυνση επί των ελευθέρων επαγγελματιών) που προβλέπεται 
από το Άρθρο 31 του Νόμου 3986/2011,

• Υπουργικές  Αποφάσεις  για  την  ολοκλήρωση  της  πλήρους  εφαρμογής  του 
νέου  μισθολογίου  σε  όλα  τα  σχετικά  νομικά  πρόσωπα  και  καθιέρωση 
νομοθετικών  προβλέψεων  για  τους  τρόπους  ανάκτησης  των  επιπλέον 
καταβληθεισών αποδοχών για το χρονικό διάστημα από τον Νοέμβριο του 
2011 και μετά.

Μέχρι τον Ιούνιο του 2012 η Κυβέρνηση θα θεσπίσει νομοθετικά μία μείωση κατά 
μέσο όρο 10% στα αποκαλούμενα  «ειδικά μισθολόγια» του δημοσίου τομέα,  στα 
οποία το νέο μισθολόγιο δεν ισχύει. Τούτο θα εφαρμοσθεί από την 1η Σεπτεμβρίου 
2012 και εντεύθεν και θα επιφέρει εξοικονομήσεις της τάξεως των 114 εκατομμυρίων 
Ευρώ  τουλάχιστον  (με  αντίκτυπο  μεταφοράς  226  εκατομμυρίων  Ευρώ  το  2013) 
(καθαρό ποσόν αφού ληφθεί υπόψιν η επίπτωση επί των φόρων και των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης).

Για να προετοιμάσει τα μέτρα τα οποία θα υιοθετηθούν με τους προϋπολογισμούς του 
2013  και  του  2014  και  για  να  συνεισφέρει  στην  επίτευξη  των  δημοσιονομικών 
στόχων,  η  Κυβέρνηση  εισάγει,  πρό  του  τέλους  Φεβρουαρίου  του  2012 μία 
αναθεώρηση των προγραμμάτων δημοσίας δαπάνης. Η αναθεώρηση αυτή θα πρέπει 
να  ολοκληρωθεί  μέχρι  τον  Ιούνιο  του  2012.  Η  αναθεώρηση  θα  αξιοποίησει  την 
εξωτερική  τεχνική  βοήθεια  και  θα  επικεντρωθεί  σε  συντάξεις  και  κοινωνικές 
μεταβιβάσεις (κατά τρόπο που θα διατηρεί την βασική κοινωνική προστασία), στις 



αμυντικές δαπάνες, χωρίς να επηρεάζεται η αμυντική ικανότητα της χώρας, και στην 
αναδιάρθρωση της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μέχρι την 
ίδια  ημερομηνία  (Ιούνιος  2012), περαιτέρω  εξορθολογισμός  των  φαρμακευτικών 
δαπανών και της λειτουργικής  δαπάνης των νοσοκομείων ενώ θα προσδιορισθούν 
επίσης οι χρηματικές παροχές προνοίας.

Τα προκαταρτικά αποτελέσματα από την αναθεώρηση των δαπανών θα περιληφθούν 
στην επικαιροποίηση της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής  στρατηγικής (ΜΠΔΣ) η 
οποία θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο μέχρι τον Μάϊο του 2012. 

Το Υπουργείο Οικονομικών εξασφαλίζει την αυστηρή εποπτεία των δεσμεύσεων επί 
των δαπανών από τις κυβερνητικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των νομικών 
προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, του προϋπολογισμού δημοσίων δαπανών, 
των  ταμείων  κοινωνικής  ασφάλισης  και  των  νοσοκομείων,  της  τοπικής 
αυτοδιοίκησης  και  των  κρατικών  επιχειρήσεων,  και  επίσης  τις  αποτελεσματικές 
φορολογικέςν  εισπράξεις  έτσι  ώστε  να  εξασφαλισθούν  τα  ποσοτικά  κριτήρια  του 
προγράμματος. 

Η Κυβέρνηση δηλώνει την ετοιμότητά της να ορίσει και να θεσπίσει πρόσθετα μέτρα, 
εάν παραστεί ανάγκη, έτσι ώστε να τηρηθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι. 

  2 ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

2.1 Διαχείριση κεφαλαίων και αποκρατικοποιήσεις

Η Κυβέρνηση εφαρμόζει το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων με σκοπό την είσπραξη 
50 δισεκατομμυρίων Ευρώ μεσοπρόθεσμα. 

Οι συνολικές εισπράξεις από αποκρατικοποιήσεις από τον Ιούνιο του 2011 θα πρέπει 
να  είναι  τουλάχιστον  4.500  εκατομμύρια  Ευρώ  μέχρι  το  τέλος  του  2012, 7.500 
εκατομμύρια Ευρώ μέχρι  το  τέλος του 2013,  12.200 εκατομμύρια Ευρώ μέχρι το 
τέλος του 2014 και 15.000 εκατομμύρια Ευρώ μέχρι το 2015. 

Η  Κυβέρνηση  δηλώνει  την  ετοιμότητά  της  να  προσφέρει  προς  πώληση  τα 
εναπομείναντα  μερίδιά της  στις  κρατικές  επιχειρήσεις,  εάν  παραστεί  ανάγκη,  έτσι 
ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι αποκρατικοποιήσεων.  Ο έλεγχος  του δημοσίου θα 
πρέπει να περιορισθεί μόνον σε περιπτώσεις κρισίμων δικτυακών υποδομών. 

Για  την  εξασφάλιση  της  επίτευξης  των  σκοπών  του  σχεδίου,  η  Κυβέρνηση  θα 
μεταβιβάζει επί συνεχούς βάσεως περιουσιακά στοιχεία στο Ταμείο Αξιοποίησης της 
Ιδιωτικής  Περιουσίας  του  Δημοσίου  [ΤΑΙΠΔ].  Συγκεκριμένα,  η  Κυβέρνηση  θα 
μεταβιβάσει  στο  ΤΑΙΠΔ  όλα  τα  περιουσιακά  στοιχεία  τα  οποία  αναμένονται  να 
αποκρατικοποιηθούν το 2012 και το 2013 κατόπιν αιτήματος του ΤΑΙΠΔ.



Όλοι  οι  νομικοί,  τεχνικοί  και  χρηματοοικονομικοί  σύμβουλοι  για  τις 
αποκρατικοποιήσεις  οι  οποίες  προγραμματίζονται  για  το  2012  και  το  2013  θα 
διορισθούν μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2012. 

Οι αποκρατικοποιήσεις διεξάγονται με τρόπο διαφανή και παραθέτουν με σαφήνεια 
τα  μετά  τις  αποκρατικοποιήσεις  περιουσιακά  δικαιώματα  και  υποχρεώσεις. 
Αναφορικά  με  έναν  αριθμό  περιουσιακών  στοιχείων  για  να  υπάρχει  επιτυχής 
αποκρατικοποίηση απαιτείται  κατάλληλο κανονιστικό  πλαίσιο που θα εξασφαλίζει 
ότι η είσοδος σε μία ανταγωνιστική αγορά είναι δυνατή μετά την αποκρατικοποίηση, 
ότι  οι  καταναλωτές  θα  προστατεύονται  επαρκώς  και  ότι  τα  αποκρατικοποιηθέντα 
περιουσιακά  στοιχεία  εμφανίζονται  στις  ανταγωνιστικές  αγορές.  Οι  όροι  για  τις 
πωλήσεις  ή  τις  παραχωρήσεις  θα  πρέπει  να  αποφεύγουν  τη  δημιουργία  μη 
ρυθμιζόμενων  ιδιωτικών  μονοπωλίων,  θα  πρέπει  να  παρεμποδίζουν  οποιαδήποτε 
μορφή διακρίσεων, θα πρέπει να διευκολύνουν την ανοικτή πρόσβαση και θα πρέπει 
να επιβάλλουν πλήρη διαφάνεια λογαριασμών.

Προσδιορίζονται  άμεσα μέτρα  για  τις  αποκρατικοποιήσεις,  συμπεριλαμβανομένων 
των εκκαθαρίσεων όλων των νομικών τίτλων, της εξασφάλισης εγκρίσεων κρατικής 
ενίσχυσης, των αποομαδοποιήσεων περιουσιακών στοιχείων, της επίδειξης σεβασμού 
προς  τους κανόνες  των προμηθειών του δημοσίου,  της  επίτευξης μιάς  αρτιότερης 
απογραφής ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, της ανακατανομής χρήσεων γής, και 
της  εκζήτησης  των  εγκρίσεων  του  Συμβουλίου  των  Εμπειρογνωμώνων  και  του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η Κυβέρνηση ούτε θα προτείνει ούτε θα εφαρμόσει μέτρα τα οποία είναι δυνατόν να 
παραβιάσουν τους κανόνες της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων. Ούτε το Κράτος 
ούτε  άλλα  όργανα  του  δημοσίου  θα  συνάπτουν  συμφωνητικά  μετόχων  με  την 
πρόθεση της  πραγματοποίησης ή  την ίδια  την πραγματοποίηση παρεμπόδισης  της 
ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων ή την άσκηση επιρροής επί της διοίκησης ή του 
ελέγχου των εταιριών. Η Κυβέρνηση δεν θα προβεί ούτε θα εισαγάγει οποιαδήποτε 
ανώτατα  όρια  δικαιωμάτων  ψήφου ή  εξαγορών και  δεν  θα  θεσπίσει  οποιαδήποτε 
δυσανάλογα  και  μή  δικαιολογούμενα  δικαιώματα  αρνησικυρίας  (βέτο)  ούτε 
οποιαδήποτε άλλη μορφή ειδικών δικαιωμάτων στις αποκρατικοποιούμενες εταιρίες. 
Ουδέν περαιτέρω ειδικό δικαίωμα θα εισαχθεί κατά την διάρκεια της πορείας των 
μελλοντικών διαδικασιών αποκρατικοποίησης. 

Προς εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς την Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
Κυβέρνηση καταργεί  ή  καταλλήλως  τροποποιεί  τα  υφιστάμενα ειδικά  δικαιώματα 
που  παραχωρούνται  στο  Κράτος  μέσα  στα  πλαίσια  της  διαδικασίας 
αποκρατικοποιήσεων.  Πιο  συγκεκριμένα,  ο  Νόμος  περί  Στρατηγικών  Εταιριών 
(Νόμος 3631/2008, Άρθρο 11) καταργείται ή καταλλήλως τροποποιείται  [Δεύτερο 
Τρίμηνο του 2012].

Για  να  εξασφαλισθεί  η  έγκαιρη  εκκαθάριση  των  θεμάτων  κρατικής  ενίσχυσης  τα 
οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν εμπόδιο για τις αποκρατικοποιήσεις:



• Η  Κυβέρνηση  διορίζει  συνομιλητή  επισήμως  επιφορτισμένο  για  την 
εξασφάλιση της συμμόρφωσης των αποκρατικοποιήσεων προς τους κανόνες 
για τις Κρατικές ενισχύσεις μέχρι το τέλος του Πρώτου Τριμήνου του 2012.

• Η  Κυβέρνηση  (μέσω  των  Ειδικών  Γραμματειών  ΔΕΚΟ  και 
Αποκρατικοποιήσεων) σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΔ [Ταμείο Αξιοποίησης της 
Ιδιωτικής  Περιουσίας  του  Δημοσίου],  υποβάλλει,  μέχρι  το  τέλος  του 
Δευτέρου Τριμήνου του 2012 στην Επιτροπή στοιχεία επί της οικονομικής 
κατάστασης εκάστου στοιχείου που θα αποκρατικοποιηθεί κατά τη διάρκεια 
του 2012, επί του εάν χρειάζεται να προηγηθούν των αποκρατικοποιήσεων 
αναδιαρθρώσεις  και άλλες σχετικές διαδικασίες,  επίσης υποβάλλει στοιχεία 
των υποχρεώσεων προς το Κράτος οι οποίες θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν 
την διαδικασία των αποκρατικοποιήσεων ή τη διαμόρφωση της τελικής τιμής, 
επίσης υποβάλλει  στοιχεία για τη νομοθεσία η οποία παρέχει  πλεονέκτημα 
στην  εταιρία  (ή  στον  παραχωρησιούχο),  όπως  φορολογικές  διακρίσεις  ή 
καθεστώς μονοπωλίου, κτλ. Επίσης, στοιχεία των όρων που είναι δυνατόν να 
επιβληθούν επί των ενδιαφερομένων αγοραστών καθώς επίσης και στοιχεία 
για  την  επιλεξιμότητα  των αγοραστών.  Επίσης,  υποβάλλει  στοιχεία  για  τη 
μέθοδο  των  προγραμματιζομένων  αποκρατικοποιήσεων  (δημόσιος 
μειοδοτικός διαγωνισμός, διαπραγμάτευση με υφιστάμενους μετόχους, αρχική 
προσφορά  μετοχών  με  δημόσια  εγγραφή,  κτλ.).  Παρόμοια  έκθεση  θα 
υποβληθεί  κατά  το  Τέταρτο  Τρίμηνο  του  2012 για  κάθε  περιουσιακό 
στοιχείο  για  το  οποίο  αναμένεται  να  ξεκινήσει  η  διαδικασία  της 
αποκρατικοποίησης κατά το 2013. 

Η  Κυβέρνηση  συνεχίζει  να  καταρτίζει  και  να  δημοσιεύει  πλήρη  απογραφή  των 
κρατικών  περιουσιακών  στοιχείων,  συμπεριλαμβανομένων  των  μεριδίων  σε 
εισηγμένες  και  μη  εισηγμένες  επιχειρήσεις  και  εμπορικώς  βιώσιμα  ακίνητα  και 
εδαφικές/οικοπεδικές εκτάσεις. Η απογραφή θα πρέπει να δημοσιευθεί σε διαδοχικές 
φάσεις  μέχρι τα μέσα του 2012 και το τέλος του 2012 στον δικτυακό τόπο του 
Υπουργείου Οικονομικών.

Η  Κυβέρνηση  επισπεύδει  την  καταχώρηση  της  κυριότητας  των  κρατικών 
εδαφικών/οικοπεδικών εκτάσεων. Για τον σκοπό αυτό, η Κυβέρνηση: (i) συντάσσει 
πλήρη  απογραφή  περιουσιακών  στοιχείων,  (ii)  προετοιμάζει  ειδικό  νόμο  για  την 
αξιοποίηση της Περιοχής του Ελληνικού, (iii)  αποσαφηνίζει το καθεστώς χρήσεως 
γης για τα μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία και/ή τα χαρτοφυλάκια περιουσιακών 
στοιχείων τα οποία θα εκτιμηθούν και θα επιλεγούν προς εκμετάλλευση εντός του 
2012 [Δεύτερο Τρίμηνο του 2012].

2.2  Περιορισμός  της  σπατάλης  στις  δημόσιες  επιχειρήσεις  και  στα 
άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου .

Τα  τιμολόγια  του  ΟΑΣΑ,  του  ΟΣΕ  και  της  ΤΡΑΙΝΟΣΕ  θα  αυξηθούν  κατά 
τουλάχιστον  25%  ενώ  τα  επιχειρησιακά  τους  σχέδια  θα  επικαιροποιηθούν 
καταλλήλως [Πρώτο Τρίμηνο του 2013].

2.3 Φορολογική πολιτική



Η Κυβέρνηση θα προετοιμάσει  μία φορολογική μεταρρύθμιση η οποία αποσκοπεί 
στην απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, στην εξάλειψη των απαλλαγών και 
των  προνομιακών  καθεστώτων,  συμπεριλαμβανομένης  και  της  διευρύνσεως  των 
βάσεων,  πράγμα  το  οποίο  θα  επιτρέψει  μία  βαθμιαία  μείωση  των  φορολογικών 
συντελεστών καθώς θα βελτιώνεται η απόδοση των εσόδων. Αυτή η μεταρρύθμιση 
σχετίζεται  με  τον  φόρο  εισοδήματος  φυσικών  προσώπων,  τον  φόρο  εισοδήματος 
εταιριών  και  τον  ΦΠΑ,  τους  φόρους  επί  της  ακίνητης  περιουσίας  καθώς  και  τις 
κοινωνικές  εισφορές  και  θα  διατηρήσει  τη  σχετική  φορολογική  επιβάρυνση  από 
εμμέσους φόρους. Η μεταρρύθμιση θα θεσπισθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2012. Μέχρι 
το  τέλος  Φεβρουαρίου  του  2012, η  Κυβέρνηση  θα  αναγγείλει  το  πλήρες 
χρονοδιάγραμμα των ενδιαμέσων σταδίων μέχρις  ότου κατατεθεί  η μεταρρύθμιση. 
Αυτά τα ενδιάμεσα στάδια θα περιλαμβάνουν δημόσια διαβούλευση και τον δέοντα 
έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και 
το Προσωπικό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Μέχρι  τον Ιούνιο του 2012 η Κυβέρνηση θα αναθεωρήσει τις αντικειμενικές αξίες 
της ακίνητης περιουσίας για να τις  ευθυγραμμίσει  σε μεγαλύτερο βαθμό προς  τις 
τιμές της αγοράς.

2.4 Μεταρρυθμίσεις στην διαχείριση εσόδων

Τα Άρθρα 3 και 21 του Νόμου 4038/2012 τροποποιούνται πρίν την εκταμίευση. Η 
αναστολή της ποινικής διώξεως και η δέσμευση κεφαλαίων/περιουσιακών στοιχείων 
απαλείφονται. Οι όροι παρατάσεως των χρονοδιαγραμμάτων καταβολής δόσεων για 
εκπρόθεσμους φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης αναθεωρούνται έτσι ώστε 
τα χρονοδιαγράμματα καταβολής δόσεων να ισχύουν μόνον ως προς τα υφιστάμενα 
εκπρόθεσμα ποσά κάτω των 10.000 Ευρώ για φυσικά πρόσωπα και κάτω των 75.000 
Ευρώ για εταιρίες. Οι φορολογούμενοι οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για παράταση 
στο  χρονοδιάγραμμα  καταβολής  δόσεων  θα  πρέπει  να  εμφανίσουν  όλες  τις 
οικονομικές τους καταστάσεις στις φορολογικές αρχές. 

Επιπλέον,  κατά  την  διάρκεια  των ετών τα οποία  καλύπτονται  από το  πρόγραμμα 
οικονομικού  διακανονισμού,  η  Κυβέρνηση  δεσμεύεται  να  μη  θεσπίσει  νέες 
φορολογικές αμνηστίες ούτε να παρατείνει τις υφιστάμενες για την είσπραξη φόρων 
και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Η Κυβέρνηση θα προσδιορίσει τις "επιστροφές φόρων σε ληξιπρόθεμες οφειλές", θα 
θέσει  αρχές  για  την  διεκπεραίωσή  τους  [Πρώτο  Τρίμηνο  του  2012] και  θα 
δημοσιεύει στο διαδίκτυο  [Δεύτερο Τρίμηνο του 2012] μηνιαία στοιχεία για αυτές 
τις ληξιπρόθεσμες οφειλές με χρονική υστέρηση 20 ημερών μετά το τέλος εκάστου 
μήνα.

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης κατά της φοροδιαφυγής, η Κυβέρνηση θα εντείνει του 
ελέγχους  επί των μεγάλης οικονομικής επιφάνειας φορολογουμένων,  των φυσικών 
προσώπων  υψηλού  πλούτου  και  των  ελευθέρων  επαγγελματιών.  Επίσης  θα 
επισπεύσει  την  επίλυση  θεμάτων  φορολογικών  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  και  θα 
ενσωματώσει επιτυχέστερα εργαλεία/μεθόδους κατά του ξεπλύματος χρημάτων εντός 



της στρατηγικής. Η πρόοδος θα παρακολουθείται από ποσοτικούς δείκτες σύμφωνα 
με στόχους τιθέμενους βάσει του σχεδίου κατά της φοροδιαφυγής (βασικοί δείκτες 
απόδοσης).  Αυτοί  οι  δείκτες  αφορούν  την  ολοκλήρωση  πλήρους  κλίμακας  και 
προσωρινών  ελέγχων  φορολογουμένων  μεγάλης  οικονομικής  επιφάνειας,  ελέγχων 
βάσει  κινδύνου  επί  ελευθέρων  επαγγελματιών  και  φυσικών  προσώπων  υψηλού 
πλούτου και ατόμων που δεν υποβάλλουν καθόλου δήλωση. Επίσης, περιλαμβάνουν 
την  είσπραξη  καταλογισθένων  φόρων  και  προστίμων  από  νέους  ελέγχους  επί 
φορολογουμένων μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, των υφισταμένων συσσωρεύσεων 
φορολογικών  οφειλών  και  επίσης  αφορούν  την  αύξηση  του  αριθμού  των 
εγγεγραμμένων υποχρέων ΦΠΑ που υποβάλουν επιστροφές. 

Η  επίτευξη  της  ολοκλήρωσης  75  γενικών  ελέγχων  και  225  ελέγχων  ΦΠΑ 
φορολογουμένων  μεγάλης  οικονομικής  επιφάνειας,  ως  στόχων  που  τέθηκαν  στο 
Μνημόνιο  της  31ης  Οκτωβρίου  2011  για  το  τέλος  Δεκεμβρίου  2011,  αποτελεί 
προαπαιτούμενη δράση για την εκταμίευση.

Με  σκοπό  την  προώθηση  των  μεταρρυθμίσεων  για  τη  διαχείριση  των  εσόδων  η 
Κυβέρνηση προβαίνει στα ακόλουθα: 

• αυξάνει  το προσωπικό της μονάδας φορολογουμένων μεγάλης οικονομικής 
επιφάνειας κατά 40 ελεγκτές για να επιταχύνει την εκτέλεση των ελέγχων που 
τελούν εν προόδω [τέλος Μαρτίου 2012]

• επιταχύνει  τη διαδικασία  πρόσληψης έτσι  ώστε  να ολοκληρώσει  το πρώτο 
κύμα επαναξιολόγησης και πρόσληψης ελεγκτών (1.000 άτομα προσωπικού) 
[τέλος  Απριλίου  2012] με  σκοπό  την  επίτευξη  του  στόχου  των  2.000 
φορολογικών  ελεγκτών  μέχρι  το  τέλος  του  2012 μέσα  στα  πλαίσια  των 
συνολικών ορίων προσλήψεων του δημοσίου

• απομακρύνει  τα  εμπόδια  για  την  αποτελεσματική  φορολογική  διαχείριση 
[Ιούνιος 2012], συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου υπηρεσιακής  απόδοσης 
και  της  αντικαταστάσεως διευθυντών οι  οποίοι  δεν ανταποκρίνονται  στους 
στόχους απόδοσης

• συνεχίζει  την  συγκέντρωση  και  την  συγχώνευση  εφοριών.  200  τοπικές 
εφορίες  οι  οποίες  έχουν χαρακτηρισθεί  ως αναποτελεσματικές θα κλείσουν 
μέχρι το τέλος του 2012

• συγκεντροποιεί την διαχείριση των φορολογικών αρχείων που σχετίζονται με 
τους  φορολογουμένους  στον κατάλογο μεγαλοοφειλετών  [Πρώτο Τρίμηνο 
του 2012]

• αναθεωρεί  τις  διαδικασίες  διαγραφής  φορολογικών  χρεών,  έτσι  ώστε  οι 
διοικητικές  προσπάθειες  να  επικεντρωθούν  επί  ουσιαστικά  συλλογικών 
οφειλών, μέχρι το τέλος του 2012

• διακόπτει τις πληρωμές τοις μετρητοίς και με επιταγές σε εφορίες οι οποίες θα 
αντικατασταθούν  με  τραπεζικά  εμβάσματα,  έτσι  ώστε  ο  χρόνος  του 
προσωπικού αποδεσμεύεται και έτσι ώστε το προσωπικό να επικεντρωθεί σε 
εργασία μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας (έλεγχοι, επιβολή εισπράξεων και 
συμβουλές προς φορολογουμένους) [Δεύτερο Τρίμηνο του 2012]

• αρχίζει  να  δημοσιεύει  στο  διαδίκτυο  βασικούς  δείκτες  απόδοσης  για  τις 
εφορίες [Δεύτερο Τρίμηνο του 2012]

• εγκαθιστά νέο σύστημα Πληροφορικής το οποίο διασυνδέει όλες τις εφορίες.



Η δημιουργία ενός νέου συστήματος Πληροφορικής εμπεριέχει τα ακόλουθα κύρια 
βήματα  αναφορικά  με  τις  νέες  εφαρμογές  κέντρου  δεδομένων,  web-facing  και 
υποστηρικτικές (back-office):

• ο  μηχανοτεχνικός  εξοπλισμός  [hardware]  του  νέου  κέντρου  δεδομένων  θα 
είναι εγκατεστημένος και θα λειτουργεί μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2012

• 20  επιπλέον  νέες  ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  και  βελτιώσεις  μέχρι  το  τέλος 
Ιουνίου του 2012. Αυτές αφορούν κυρίως φόρους οι οποίοι παρακρατούνται 
στην πηγή

• σχεδιασμός και εφαρμογή βάσεως δεδομένων και εφαρμογών μέχρι το τέλος 
Οκτωβρίου του 2012

•         8  υπολειπόμενες  νέες  ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  και  βελτιώσεις  μέχρι  το  τέλος 
Δεκεμβρίου  του  2012. Εδώ  περιλαμβάνονται  έντυπα  τα  οποία  υποβάλλονται 
αργοπορημένα με πρόστιμο, φόροι ακίνητης περιουσίας και διαχείριση ΦΠΑ

• έλεγχοι συστήματος και χρηστών, επιμόρφωση χρηστών και μεταφορά όλων 
των  εφοριών  στην  συγκεντροποιημένη  βάση  δεδομένων:  μέχρι  το  τέλος 
Δεκεμβρίου 2012

• λειτουργική χρήση της νέας υποδομής Πληροφορικής από όλες τις εφορίες: 1 
Ιανουαρίου 2013

Για την ενίσχυση του πλαισίου κατά της φοροδιαφυγής για την φορολογική διοίκηση, 
η Κυβέρνηση θα προβεί στα ακόλουθα: 

• θα  αναμορφώσει  την  μονάδα  οικονομικών  επιθεωρήσεων  η  οποία  θα 
επικεντρωθεί  μόνο  στον  έλεγχο  των  φοροεισπρακτόρων  και  σε  θέματα 
διαχείρισης εσόδων [Ιούνιος 2012]

• θα ενεργοποιήσει την διεύθυνση εσωτερικών υποθέσεων [Ιούνιος 2012]

• θα ζητήσει από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από 
Εγκληματικές  Δραστηριότητες  και  της Χρηματοδότησης της  Τρομοκρατίας 
και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης να ελέγξει ετησίως 
τουλάχιστον  200  δηλώσεις  περιουσιακών  στοιχείων  εφοριακών  [Ιούνιος 
2012]

• θα θεσπίσει  διαδικασίες  για  την εκ  περιτροπής  μετακίνηση διευθυντών επί 
περιοδικής βάσεως [Ιούνιος 2012]

• θα βελτιώσει το σύστημα προστασίας πληροφοριοδοτών οι οποίοι αναφέρουν 
περιπτώσεις διαφθοράς [Ιούνιος 2012]

• θα  εκπονήσει  ένα  πλήρως  ολοκληρωμένο  σχέδιο  κατά  της  διαφθοράς 
[Σεπτέμβριος του 2012]

Επιπλέον,  η  Κυβέρνηση  θα  ορίσει  τις  εξουσίες  που  θα  μεταβιβασθούν  από  το 
πολιτικό επίπεδο στην φορολογική διοίκηση. Αυτές οι εξουσίες θα περιλαμβάνουν 
τον  έλεγχο  πάνω  σε  καίριες  επιχειρηματικές  δραστηριότητες  και  διαχείριση 
ανθρωπίνων πόρων. Η Κυβέρνηση επίσης θα εντείνει  τον έλεγχο επί των τοπικών 
εφοριών από τα κεντρικά γραφεία, και θα καλύψει την θέση του Γενικού Γραμματέα 



Διοίκησης  Εσόδων  με  ένα  εξωυπηρεσιακό  πρόσωπο  κατάλληλης  επαγγελματικής 
πείρας [Μάρτιος 2012].

Η Κυβέρνηση θεσπίζει  δευτερογενή  νομοθεσία  για να καταστήσει  λειτουργική τη 
διαιτησία και παρέχει πιστοποιήσεις σε διαιτητές μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2012. 
Μέχρι την ίδια ημερομηνία ο νόμος καθιστά υποχρεωτική την εξάντληση της φάσεως 
διοικητικών διαφορών για μεγάλες φορολογικές υποθέσεις  πριν τη χρήση ενδίκων 
μέσων.

Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων καταργείται εξ ολοκλήρου και αντικαθίσταται από 
απλούστερη νομοθεσία [το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2012].

2.5 Μεταρυθμίσεις στον τομέα οικονομικής διαχείρισης του Δημοσίου

Σχέδιο για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών που οφείλονται σε προμηθευτές 
από  δημοσίους  οργανισμούς  δημοσιεύεται  μέχρι  τον  Ιούνιο  του  2012 και  η 
Κυβέρνηση  διασφαλίζει  ότι  το  σύνολο  των  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  σημειώνει 
σταθερή  πτώση.  Η  εκκαθάριση  των  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  των  δημόσιων 
οργανισμών από τον κρατικό προϋπολογισμό θα συνδέεται με την πρόοδο ως προς το 
μητρώο  δεσμεύσεων  και  με  το  γεγονός  ότι  ουδεμία  πρόσθετη  συσσώρευση 
ληξιπρόθεσμων οφειλών θα λαμβάνει χώρα από έκαστο δημόσιο φορέα. Τα δεδομένα 
επί  των  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  δημοσιοποιούνται  σε  μηνιαία  βάση με  χρονική 
υστέρηση όχι μεγαλύτερη των 20 ημερών μετά το τέλος εκάστου μήνα. 

Για  την  ενίσχυση  του  ελέγχου  επί  των  δαπανών  η  Κυβέρνηση  προβαίνει  στα 
ακόλουθα: 

• συνεχίζει τη διαδικασία δημιουργίας μητρώων δεσμεύσεων, πράγμα το οποίο 
θα πρέπει να καλύψει πλήρως την κεντρική κυβέρνηση μέχρι τον Μάρτιο του 
2012 και  τον  προϋπολογισμό  επενδύσεων  και  τουλάχιστον  το  70%  των 
φορέων της γενικής κυβέρνησης [Ιούνιος 2012] και θα παραταθεί σε άλλους 
φορείς της γενικής κυβέρνησης 

• θα επιβάλει την υποχρέωση σε οικονομικούς επιθεωρητές να αναφέρουν τις 
δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων θέσπισης κυρώσεων σε 
φορείς  που  δεν  υποβάλουν  στοιχεία  και  πειθαρχικής  διαδικασίας  για  τους 
οικονομικούς επιθεωρητές [Ιούνιος 2012]

• θεσπίζει νομοθεσία για την εξυγίανση της διαδικασίας που σχετίζεται με την 
υποβολή και  την έγκριση συμπληρωματικών προϋπολογισμών  [Οκτώβριος 
2012]  και  καθιερώνει  διοικητικό  ημερολόγιο  για  την  επικαιροποίηση  της 
μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής [Πρώτο τρίμηνο του 2012]

2.6 Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης

Σε κεντρικό επίπεδο 



Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012 και σύμφωνα με τον δημιουργούμενο οδικό χάρτη, η 
Κυβέρνηση πρέπει:  i)  να δημιουργήσει μία υψηλού επιπέδου συντονιστική ομάδα, 
της  οποίας  θα  προεδρεύει  ο  Πρωθυπουργός,  και  η  οποία  θα  εποπτεύει,  θα 
παρακολουθεί  και θα διασφαλίζει  την εφαρμογή των διοικητικών μεταρρυθμίσεων 
[Φεβρουάριος  2012],  ii)  να  δημιουργήσει  μία  σταθερή  δομή  για  Διυπουργικό 
Συντονισμό  [Μάιος 2012], iii)  να δημιουργήσει βασικές οριζόντιες δομές σε κάθε 
Υπουργείο,  υλοποιώντας  τις  σχετικές  διαδικασίες  ως  προς  τον 
Προϋπολογισμό/Οικονομικά  [Φεβρουάριος 2012], τους Λογιστικούς Ελέγχους, τον 
Εσωτερικό Έλεγχο, τη Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, τις ενέργειες μέσα σε πλαίσιο 
κοινών κανόνων. Νομοθεσία πλαίσιο θα συνταχθεί σε ευθυγράμμιση με τον οδικό 
χάρτη που έχει συμφωνηθεί και θεσπισθεί και θα παρέχει την νομική αναφορά για 
την υλοποίηση μιάς τέτοιας μεταρρύθμισης.

Σε αποκεντρωμένο/περιφερειακό/τοπικό επίπεδο

Δημιουργείται ειδικός οδικός χάρτης ο οποίος μεταγλωττίζει όλες τις αρχές συνοχής 
και  αποτελεσματικότητας  σε  κεντρικό  επίπεδο  εντός  του  αποκεντρωμένου 
περιφερειακού/τοπικού επιπέδου [Μάρτιος 2012]

Κοινωνικά προγράμματα

Η εν προόδω λειτουργική αναθεώρηση κοινωνικών προγραμμάτων οριστικοποιείται 
μέχρι το  τέλος Μαρτίου του 2012. Η έκθεση ελέγχου θα περιλαμβάνει προτάσεις 
προς  την  Κυβέρνηση  επί  των  αντικειμενικών  στόχων,  τον  σχεδιασμό  και  την 
εφαρμογή μορφών κοινωνικής πολιτικής καθώς και επί της ανάγκης να διατηρηθεί 
ισορροπία μεταξύ της επιτεύξεως  εξοικονομήσεων και  της  προστασίας  των πλέον 
ευαίσθητων ομάδων.

 Αποδοχές στον δημόσιο τομέα και διαχείριση ανθρωπίνων πόρων

Η Κυβέρνηση δημοσιεύει και επικαιροποιεί  σε τριμηνιαία βάση τα μεσοπρόθεσμα 
σχέδιά της για στελέχωση ανά τμήμα για την περίοδο μέχρι το 2015, σύμφωνα με τον 
κανόνα  "μία  πρόσληψη  ανά  5  αποχωρήσεις  από  την  υπηρεσία".  Ο  κανόνας 
προσλήψεων/αποχωρήσεων από την υπηρεσία ισχύει ως προς την γενική κυβέρνηση 
ως  σύνολο.  Τα  σχέδια  στελέχωσης  θα  πρέπει  να  συμβαδίζουν  με  τον  στόχο  της 
μείωσης των θέσεων στο δημόσιο κατά 150 χιλιάδες ανάμεσα στο τέλος του 2010 και 
το  τέλος  του  2015.  Εάν  παραστεί  ανάγκη  η  Κυβέρνηση  θα  θεσπίσει  προσωρινό 
πάγωμα των προσλήψεων. 

Το προσωπικό το οποίο μετατίθεται στην Κυβέρνηση είτε από κρατικές επιχειρήσεις 
είτε από άλλους φορείς υπό αναδιάρθρωση θα θεωρείται ως νέα πρόσληψη. Το ίδιο 
ισχύει  για το προσωπικό το οποίο έχει  τεθεί  σε εργασιακή εφεδρεία και το οποίο 
μετατίθεται  σε  άλλους  κυβερνητικούς  φορείς  μετά  από  λεπτομερή  εξέταση  των 
επαγγελματικών  τους  προσόντων  από  τον  ΑΣΕΠ  βάσει  των  δικών  του  τακτικών 
κριτηρίων  αξιολόγησης.  Η  συνολική  είσοδος  στις  επαγγελματικές  σχολές  (π.χ, 
στρατιωτικές  και αστυνομικές  ακαδημίες) ελαττώνεται  σε επίπεδο που να συνάδει 
προς τα πλάνα προσλήψεων. 



Τα προγράμματα στελέχωσης ανά Υπουργείο και ανά κάθε ομάδα δημοσίων φορέων 
θα  περιλαμβάνουν  αυστηρότερους  κανόνες  για  το  προσωρινό  προσωπικό,  την 
ακύρωση  κενών  θέσεων  εργασίας  και  την  ανακατανομή  του  προσωπικού  με 
προσόντα σε χώρους προτεραιότητας και λαμβάνουν υπόψιν τους την παράταση των 
ωρών εργασίας στον δημόσιο τομέα. Τα πλάνα στελέχωσης και τα μηνιαία δεδομένα 
περί  των  μετακινήσεων  του  προσωπικού  (προσλήψεις,  αποχωρήσεις,  μεταθέσεις 
μεταξύ  φορέων)  των  διαφόρων  κυβερνητικών  υπηρεσιών  δημοσιοποιούνται  στο 
διαδίκτυο [μηνιαία έναρξη τον Μάρτιο του 2012].

15.000  χιλιάδες  άτομα  πλεονάζοντος  προσωπικού  μετατίθενται  σε  καθεστώς 
εργασιακής  εφεδρείας  εντός  του  2012 σε  σχέση  με  τον  προσδιορισμό  φορέων  ή 
μονάδων που κλείνουν ή ελαττώνονται σε μέγεθος. Στο προσωπικό που βρίσκεται σε 
εργασιακή  εφεδρεία  καταβάλλεται  ποσοστό  60%  των  βασικών  τους  αποδοχών 
(εξαιρουμένων των υπερωριών και άλλων επιπλέον αποδοχών) για χρονικό διάστημα 
όχι  μεγαλύτερο  των  12  μηνών,  μετά  το  οποίο  απομακρύνονται.  Αυτή  η  χρονική 
περίοδος των 12 μηνών μπορεί να παραταθεί μέχρι τους 24 μήνες για το προσωπικό 
το  οποίο  είναι  κοντά  στη  συνταξιοδότηση.  Οι  πληρωμές  στο  προσωπικό  καθ'όν 
χρόνον  ευρίσκεται  υπό  καθεστώς  εργασιακής  εφεδρείας  θεωρούνται  τμήμα  των 
πληρωμών της αποζημιώσεώς τους.

Η Κυβέρνηση αναθέτει μία εξειδικευμένη εκτίμηση του νέου μισθολογίου  [Πρώτο 
τρίμηνο του 2012].  Αυτή η εκτίμηση επικεντρώνεται στις μισθολογικές ωριμάνσεις 
οι  οποίες  ενσωματώνονται  στο  νέο  μηχανισμό  προαγωγών.  Εάν  η  εκτίμηση 
αποκαλύπτει  οποιαδήποτε  υπερβολική  μισθολογική  ωρίμανση  στις  αποδοχές,  οι 
κανόνες  προαγωγής  αναπροσαρμόζονται  προ  του  τέλους  του  2012. Ουδεμία 
προαγωγή λαμβάνει χώρα προ της εκτιμήσεως και της αναπροσαρμογής των κανόνων 
προαγωγής. 

Η  Κυβέρνηση  εγκαθιδρύει  ηλεκτρονικό  αυτοματοποιημένο  σύστημα  το  οποίο 
συνδέει την βάση δεδομένων απογραφής με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ) η 
οποία  θα  δώσει  την  δυνατότητα  σε  μία  περισσότερο  αποτελεσματική  κάλυψη, 
αξιολόγηση και πληρωμή των υπαλλήλων. Αυτό το σύστημα θα συντονίζεται με τα 
άλλα Υπουργεία [Δεύτερο Τρίμηνο του 2012].

Τομέας δημοσίων προμηθειών

Ενιαία Αρχή Δημοσίων Προμηθειών (ΕΑΔΠ)

Η Κυβέρνηση εκδίδει αποφάσεις για τα εξής:

• τον διορισμό των μελών της ΕΑΔΠ [Φεβρουάριος του 2012]

• την πρόβλεψη για τη δημιουργία και την καθιέρωση θέσεων για το προσωπικό 
της ΕΑΔΠ καθώς και για την οργάνωση του τμήματος ανθρωπίνων πόρων και 



υπηρεσιών  της  Αρχής  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Νόμου  περί  αυτής 
[Μάρτιος του 2012]

• τη δημιουργία εφαρμοστικού κανονισμού για την ΕΑΔΠ [Απρίλιος του 2012]

Η ΕΑΔΠ αρχίζει τη λειτουργία της για την εκτέλεση της εντολής της, την εκπλήρωση 
των αντικειμενικών σκοπών της, την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της 
όπως  προβλέπεται  στον  νόμο  περί  της  ΕΑΔΠ  και  στο  Σχέδιο  Δράσης  που 
συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2010  [Απρίλιος του 
2012]

Ηλεκτρονικές Προμήθειες

Η  Κυβέρνηση  παρουσιάζει  λεπτομερές  πρόγραμμα  ανάπτυξης  πλατφόρμας 
ηλεκτρονικών προμηθειών, συμπεριλαμβανομένου της σταδιακής εγκατάστασης, της 
επικοινωνίας  και  της  επιμόρφωσης,  των  επιπέδων  στοχευμένης  χρήσης  και  της 
προγραμματισμένης αναθεώρησης της τρέχουσας νομοθεσίας (εάν παραστεί ανάγκη) 
[Πρώτο Τρίμηνο του 2012].

Η  Κυβέρνηση  παρουσιάζει  πιλοτική  έκδοση  του  συστήματος  ηλεκτρονικών 
προμηθειών [Δεύτερο Τρίμηνο του 2012].

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικών προμηθειών είναι  πλήρως λειτουργική και έτοιμη για 
χρήση και μία κοινή διαδικτυακή πύλη δημιουργείται για τη δημοσιοποίηση όλων 
των  διαδικασιών  και  εκβάσεων  που  αφορούν  τις  προμήθειες.  Το  πλαίσιο 
ηλεκτρονικών  προμηθειών  τίθεται  υπό  την  σφαίρα  ευθύνης  της  ΕΑΔΠ  η  οποία 
εποπτεύει τις λειτουργίες της [Πρώτο Τρίμηνο του 2013].

Ολόκληρος  ο  δημόσιος  τομέας  χρησιμοποιεί  την  πλατφόρμα  ηλεκτρονικών 
προμηθειών  [Τέταρτο  Τρίμηνο  του  2013] και  η  Κυβέρνηση  παρουσιάζει  τα 
αποτελέσματα των δραστηριοτήτων παρακολούθησης που καλύπτουν το έτος 2013 
έναντι των στοχευμένων επιπέδων χρήσης [Πρώτο Τρίμηνο του 2014]. 

Αποτελεσματικότητα των διαδικασιών

Η  Κυβέρνηση  θα  κινηθεί  προς  την  κατεύθυνση  περισσότερο  κεντροποιημένων 
προμηθειών,  ιδίως  στον τομέα των προμηθειών,  των υπηρεσιών και  των εφοδίων 
στον τομέα της υγείας:

Η  Κυβέρνηση  εντοπίζει  έναν  αριθμό  πιθανών  τομεακών  Κεντρικών  Αρχών 
Προμηθειών  (ΚΑΠ),  σε  επίπεδο  κεντρικής  κυβέρνησης.  Οι  πρώτες  ΚΑΠ  είναι 



πλήρως λειτουργικές και συντονίζονται από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΑΔΠ). [2ο τρίμηνο του 2012]

Η  Κυβέρνηση  υιοθετεί  κεντροποιημένες  συμβάσεις-πλαίσια  αγορών  για  συχνά 
αγοραζόμενες  προμήθειες  ή  υπηρεσίες,  σε  επίπεδο  κεντρικής  κυβέρνησης,  με 
υποχρέωση  των  υπουργείων  και  των  φορέων  της  κεντρικής  κυβέρνησης  να 
προμηθεύονται  μέσω  των  εν  λόγω  συμβάσεων  και  προαιρετική  χρήση  από  τους 
περιφερειακούς φορείς. [3ο τρίμηνο του 2012]

Η  Κυβέρνηση  προτείνει  ένα  Σχέδιο  Δράσης  για  τη  συγκρότηση  των  ΚΑΠ  σε 
περιφερειακό  /  τοπικό  επίπεδο,  τουλάχιστον  μίας  ανά  διοικητική  περιφέρεια.  [3ο 
τρίμηνο του 2012]  Οι περιφερειακές / τοπικές ΚΑΠ είναι πλήρως λειτουργικές και 
συντονίζονται από την ΕΑΔΠ.

Η  Κυβέρνηση  αναλαμβάνει  τη  μεταρρύθμιση  του  συστήματος  των  δημοσίων 
συμβάσεων,  συμπεριλαμβανόμενων  και  των  έργων,  των  προμηθειών  και  των 
υπηρεσιών, με σκοπό (α) την απλούστευση, τον εξορθολογισμό και την ενοποίηση 
του κορμού της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, και (β) τον εξορθολογισμό 
των διοικητικών δομών και διαδικασιών στις δημόσιες συμβάσεις, για την επίτευξη 
επιθυμητών  αποτελεσμάτων  όσον  αφορά  την  αποδοτικότητα  και  την 
αποτελεσματικότητα.  Η αναθεώρηση θα  αρχίσει  από την  ανάλυση της  τρέχουσας 
κατάστασης  (διαγράμματα  ροής,  φάσεις  της  διαδικασίας,  εμπλεκόμενοι  φορείς, 
χρονοδιαγράμματα,  στατιστικά  στοιχεία).  Ένα  πρώτο  Σχέδιο  Δράσης  για  τη 
μεταρρύθμιση εκπονείται  σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  [2ο τρίμηνο 
του 2012]

Η Κυβέρνηση παρουσιάζει προσχέδια των αναγκαίων νομοθετικών και οργανωτικών 
μέτρων για την εφαρμογή του ανωτέρω Σχεδίου Δράσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
[4ο τρίμηνο του 2012]

Η Κυβέρνηση αναλαμβάνει μια διεξοδική αναθεώρηση του συστήματος προσφυγών 
κατά των διαδικασιών ανάθεσης, με στόχο (1) τη μείωση των σημαντικών και συχνών 
καθυστερήσεων που προκαλούνται από την υπερβολική χρήση και τις μακροχρόνιες 
διαδικασίες προσφυγών στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων και (2) την εκτίμηση 
του ρόλου που θα αποδοθεί στην ΕΑΔΠ, στον τομέα αυτό. Η Κυβέρνηση προτείνει 
ένα  Σχέδιο  Δράσης  σε  συμφωνία  με  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή.  [2ο  τρίμηνο  του 
2012]



Ποιότητα των στατιστικών στοιχείων

Η συνεχιζόμενη  ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος περιλαμβάνει 
την υιοθέτηση Δεσμεύσεων Εμπιστευτικότητας στα Στατιστικά Στοιχεία, οι οποίες θα 
υπογράφονται  από  όλα  τα  Κράτη-Μέλη.  Η Κυβέρνηση  θα  υπογράψει  μια  τέτοια 
Δέσμευση  έως  τα  τέλη  Μαρτίου  2012.  Η  Δέσμευση  αυτή  περιλαμβάνει  την 
αναθεώρηση  του  Νόμου  περί  Στατιστικών  Στοιχείων,  για  τη  μεταρρύθμιση  του 
καθεστώτος  διακυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και τη 
συγκρότηση  του  Διοικητικού  Συμβούλιου  της  ΕΛ.ΣΤΑΤ.  ως  συμβουλευτικού 
σώματος, καθώς και για την περαιτέρω διευκρίνιση της επαγγελματικής ευθύνης του 
Προέδρου  της  ΕΛ.ΣΤΑΤ.,  ως  βασικού  λειτουργού  και  συντονιστή  του  εθνικού 
στατιστικού συστήματος.

2.7 Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος

Πριν την εκταμίευση, η Κυβέρνηση προχωρά, μέσω ενός νόμου-πλαισίου, σε μια εις 
βάθος  αναθεώρηση της λειτουργίας  των δευτεροβάθμιων /  επικουρικών δημόσιων 
συνταξιοδοτικών ταμείων.

Σκοπός  της  αναθεώρησης  είναι  η  σταθεροποίηση  των  δαπανών  για  συντάξεις,  η 
εγγύηση  της  προϋπολογιστικής  ουδετερότητας  των  εν  λόγω  ταμείων  και  η 
διασφάλιση της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του συστήματος. 
Η αναθεώρηση επιτυγχάνει:

• την εξάλειψη των ανισορροπιών στα ταμεία με ελλείμματα,

• την ενοποίηση όλων των υφιστάμενων ταμείων,

• τη  μείωση  του  συνολικού  λειτουργικού  και  μισθολογικού  κόστους, 
συμπεριλαμβανόμενης  και  της  επαρκούς  μείωσης  των  απασχολούμενων 
ατόμων (τουλάχιστον κατά 30 τοις εκατό) στο νέο ενιαίο ταμείο,

• τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δευτεροβάθμιων συστημάτων, μέσα από 
μια αυστηρή διασύνδεση εισφορών και παροχών.

Η μεταρρύθμιση των δευτεροβάθμιων / επικουρικών ταμείων έχει σχεδιαστεί μετά 
από διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
και  το  Διεθνές  Νομισματικό  Ταμείο,  και  οι  αναμενόμενες  επιπτώσεις  της  στη 
μακροπρόθεσμη  βιωσιμότητα  έχουν  επικυρωθεί  από  την  Επιτροπή  Οικονομικής 
Πολιτικής  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Οι  παράμετροι  του  νέου  δευτεροβάθμιου 
θεωρητικού  συστήματος  καθορισμένων  εισφορών  διασφαλίζουν  μακροπρόθεσμη 
αναλογιστική ισορροπία, όπως αυτό εκτιμήθηκε από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή. 
[1ο τρίμηνο του 2012]

Η ατομική σύνταξη θα υπολογίζεται με βάση (i) ένα θεωρητικό ποσοστό απόδοσης, 
το  οποίο  σχετίζεται  με  το  ρυθμό  αύξησης  του  μισθολογικού  κόστους  των 



ασφαλισμένων, (ii) ένα παράγοντα αειφορίας, ο οποίος αναπροσαρμόζει τις παροχές, 
ώστε να εξαλείφει αμέσως τυχόν μελλοντικές ανισορροπίες, αν αυτές προκύψουν. [1ο 
τρίμηνο του 2012]

Η Κυβέρνηση θα μειώσει τις ονομαστικές επικουρικές συντάξεις από τον Ιανουάριο 
του 2012, με σκοπό την εξάλειψη των ελλειμμάτων. Το νέο ενιαίο ταμείο εγκαθιστά, 
με  οικονομικά  αποδοτικό  τρόπο,  ένα  μηχανογραφικό  σύστημα  ατομικών 
λογαριασμών συνταξιοδότησης. [1ο τρίμηνο του 2012]

Η Κυβέρνηση εντοπίζει τα ταμεία για τα οποία τα εφάπαξ ποσά που καταβλήθηκαν 
κατά  τη  συνταξιοδότηση  δεν  είναι  εναρμονισμένα  με  τις  εισφορές  που 
καταβλήθηκαν, και αναπροσαρμόζει τις πληρωμές. [1ο τρίμηνο του 2012]

Η επιτροπή Υγείας  η  οποία  συστάθηκε  με  το  νόμο 3863/2010 θα  εκπονήσει  μια 
πρώτη τριμηνιαία έκθεση των δραστηριοτήτων της, με στόχο την αναθεώρηση των 
καθεστώτων αναπηρίας και τη μείωση των συντάξεων αναπηρίας σε όχι περισσότερο 
από το 10 τοις εκατό του συνολικού αριθμού των συντάξεων. [1ο τρίμηνο του 2012]

Η Τράπεζα της Ελλάδος δεσμεύεται να μην χορηγήσει συνταξιοδοτικά προνόμια στο 
προσωπικό της και να αναθεωρήσει τις βασικές παραμέτρους του συνταξιοδοτικού 
ταμείου της, έτσι ώστε αυτές να παραμείνουν εναρμονισμένες με αυτές του ΙΚΑ.

Η  Κυβέρνηση  θα  διασφαλίσει  ότι  τα  περιουσιακά  στοιχεία  της  κοινωνικής 
ασφάλισης,  συμπεριλαμβανόμενης  και  της  ρευστότητας  που  προκύπτει  από  τη 
συνεχιζόμενη  ανταλλαγή  χρέους,  θα  επενδύονται  σε  έντοκα  γραμμάτια  του 
Δημοσίου,  καταθέσεις  στο  Υπουργείο  Οικονομικών,  ή  οποιοδήποτε  άλλο  μέσο 
περιορίζει το δημόσιο χρέος.

2.8 Εκσυγχρονισμός του συστήματος υγείας

Η Κυβέρνηση εξακολουθεί να εφαρμόζει τη συνολική μεταρρύθμιση του συστήματος 
υγείας την οποία άρχισε το 2010, με στόχο να διατηρήσει τις δημόσιες δαπάνες για 
την υγεία στο ή κάτω του 6 τοις εκατό του ΑΕΠ, ενώ παράλληλα θα διατηρεί την 
καθολική πρόσβαση και θα βελτιώνει την ποιότητα της παρεχόμενης περίθαλψης. Τα 
μέτρα  πολιτικής  περιλαμβάνουν  τη  μείωση  της  κατακερματισμένης  δομής 
διακυβέρνησης,  την  ενίσχυση  και  την  ενοποίηση  του  δικτύου  πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης,  τον  εξορθολογισμό  του  νοσοκομειακού  δικτύου,  την  ενίσχυση  των 
κεντρικών προμηθειών και την ανάπτυξη μιας ισχυρής ικανότητας παρακολούθησης 
και αξιολόγησης και μιας ικανότητας ηλεκτρονικής υγείας (e-health).

Η  Κυβέρνηση  συνεχίζει  τις  προσπάθειες  που  ανέλαβε  την  περίοδο  2010-11  και 
εντείνει  τα μέτρα για την επίτευξη οικονομιών κατά την αγορά (σε δεδουλευμένη 
βάση)  εξωνοσοκομειακών  φαρμάκων,  περίπου  1  δισεκατομμυρίου  ευρώ  κατά  το 
2012, σε σύγκριση με το 2011. Αυτό θα συμβάλει στο στόχο η μέση δημοσία δαπάνη 
για  εξωνοσοκομειακά  φάρμακα  να  φθάσει  το  περίπου  1  τοις  εκατό  του  ΑΕΠ 
(σύμφωνα με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης) μέχρι το τέλος του 2014.



Ειδικότερα, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:

Διακυβέρνηση

Για  την  ενίσχυση  της  διακυβέρνησης  του  συστήματος  υγείας,  τη  βελτίωση  της 
συνοχής της πολιτικής της υγείας, τη μείωση του κατακερματισμού της αγοράς των 
υπηρεσιών  υγείας  και  τη  μείωση  των  διοικητικών  δαπανών,  η  Κυβέρνηση 
συγκεντρώνει, επίσης,  όλες τις σχετικές με την υγεία διαδικασίες και ευθύνες λήψης 
αποφάσεων  (συμπεριλαμβανόμενων  και  των  δαπανών  μισθοδοσίας),  υπό  το 
Υπουργείο Υγείας, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2012. Προκειμένου να το πράξει, 
η Κυβέρνηση προετοιμάζει ένα σχέδιο και τις αναγκαίες νομοθετικές αλλαγές, μέχρι 
τα τέλη Φεβρουαρίου 2012. Ως μέρος αυτής της διαδικασίας συγκέντρωσης, όλα τα 
ασφαλιστικά  ταμεία  υγείας  συγχωνεύονται  στον  Εθνικό  Οργανισμό  Παροχής 
Υπηρεσιών  Υγείας  (ΕΟΠΥΥ)  και  εμπίπτουν  στην  αρμοδιότητα  του  Υπουργείου 
Υγείας.  Ο ΕΟΠΥΥ αγοράζει  υπηρεσίες,  με  οικονομικά αποδοτικό  τρόπο,  από τις 
μονάδες  του  Εθνικού  Συστήματος  Υγείας  (ΕΣΥ)  και  ιδιωτικούς  παρόχους,  μέσω 
συμβάσεων. Όλοι οι  άλλοι φορείς  πρόνοιας /  κοινωνικής αρωγής του Υπουργείου 
Υγείας  μετακινούνται  στο Υπουργείο  Εργασίας,  το  αργότερο έως  τον Ιούνιο του 
2012.

Από τον Ιανουάριο του 2013, ο ΕΟΠΥΥ θα αγοράζει νοσοκομειακές υπηρεσίες με 
βάση προοπτικούς προϋπολογισμούς, μετά την εκπόνηση διαδικασιών κοστολόγησης 
ανά  κατηγορία  θεραπείας  /  παθολογίας  (Κλειστά  ενοποιημένα  νοσήλεια  που 
περιλαμβάνουν  πλήρη απορρόφηση κόστους).

Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας συγκέντρωσης, ο ΕΟΠΥΥ εξορθολογίζει τον αριθμό 
των  συμβάσεων  με  ιδιώτες  ιατρούς,  έτσι  ώστε  να  μειωθεί  η  αναλογία  ιατρών-
ασθενών  κοντά  στον,  πολύ  χαμηλότερο,  μέσο  όρο  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  [2ο 
τρίμηνο του 2012]

Οι εισφορές που καταβάλλονται από τα μέλη του ΟΓΑ εξισώνονται, σταδιακά, με 
εκείνες των υπόλοιπων μελών του ΕΟΠΥΥ, όπως προβλέπεται στη μεσοπρόθεσμη 
δημοσιονομική  στρατηγική.  Η  διαδικασία  της  εξίσωσης  των  εισφορών  θα 
ολοκληρωθεί το 2013.

Έλεγχος των φαρμακευτικών δαπανών

Για  την  επίτευξη  μείωσης  1  δισεκατομμυρίου  ευρώ  στις  εξωνοσοκομειακές 
φαρμακευτικές  δαπάνες  το  2012,  η  Κυβέρνηση  θα  εφαρμόσει,  ταυτόχρονα,  ένα 
σύνολο  συνεκτικών  πολιτικών  οι  οποίες  θα  περιλαμβάνουν  αλλαγές  στην 
τιμολόγηση,  τη  συνταγογράφηση  και  την  αποζημίωση  των  φαρμάκων  που  θα 
ενισχύουν τη χρήση λιγότερο ακριβών φαρμάκων, θα ελέγχουν τη συνταγογράφηση 
και την κατανάλωση και θα διώκουν την ανάρμοστη συμπεριφορά και την απάτη. Η 
Κυβέρνηση καθορίζει  ένα  συνεπές  σύνολο  κινήτρων  και  υποχρεώσεων για  όλους 
τους  συμμετέχοντες  στην αλυσίδα  εφοδιασμού  φαρμάκων (συμπεριλαμβανόμενων 



και  των  παραγωγών,  των  χονδρεμπόρων,  των  φαρμακείων,  των  γιατρών  και  των 
ασθενών) με σκοπό την προώθηση της χρήσης γενόσημων φαρμάκων.

Η Κυβέρνηση θα αναθεωρήσει το σύστημα των συμμετοχών, με σκοπό να απαλλάξει 
από τη συμμετοχή ένα περιορισμένο, μόνο, αριθμό φαρμάκων, τα οποία σχετίζονται 
με συγκεκριμένες θεραπευτικές αγωγές. [1ο τρίμηνο του 2012]

Οι τιμές των φαρμάκων 

Η Κυβέρνηση συνεχίζει να επικαιροποιεί,  σε τριμηνιαία βάση, ολόκληρη τη λίστα 
τιμών  των  φαρμάκων  που  κυκλοφορούν  στην  αγορά,  κάνοντας  χρήση  του  νέου 
μηχανισμού τιμολόγησης που βασίζεται στις τρεις χώρες της ΕΕ με τις χαμηλότερες 
τιμές. [ΤΡΙΜ. 1 – 2012]. 

Η Κυβέρνηση εισάγει έναν αυτόματο μηχανισμό έμμεσης επανείσπραξης (τριμηνιαίο 
rebate) επί του κύκλου εργασιών των φαρμακευτικών παραγωγών, ο οποίος εγγυάται 
ότι  η  εξωνοσοκομειακή  φαρμακευτική  δαπάνη  δεν  υπερβαίνει  τα  όρια  του 
προϋπολογισμού. [ΤΡΙΜ. 1 – 2012]. 

Ξεκινώντας  από  το  ΤΡΙΜ.  1  –  2012,  τα  περιθώρια  κέρδους  των  φαρμακείων 
αναπροσαρμόζονται και εισάγεται το φθίνον περιθώριο κέρδους – δηλ. ένα μειούμενο 
ποσοστό  σε  συνδυασμό  με  ένα  εφάπαξ  ποσό  ύψους  30  ευρώ για  τα  πιο  ακριβά 
φάρμακα (άνω των 200 ευρώ)  – με  στόχο τη  μείωση του  συνολικού  περιθωρίου 
κέρδους σε κάτω από 15 τοις εκατό. 

Η Κυβέρνηση συντάσσει μία έκθεση υλοποίησης σχετικά με την επίπτωση των νέων 
περιθωρίων κέρδους έως το ΤΡΙΜ. 1 – 2013. Εάν φανεί ότι το νέο αυτό μοντέλο για 
τον  υπολογισμό  των  περιθωρίων  κέρδους  δεν  επιτυγχάνει  το  αναμενόμενο 
αποτέλεσμα, τότε το φθίνον περιθώριο κέρδους θα αναθεωρηθεί εκ νέου. 

Ξεκινώντας  από  το  ΤΡΙΜ.  1  –  2012,  τα  περιθώρια  κέρδους  των  χονδρεμπόρων 
μειώνονται προκειμένου να συγκλίνουν στο ανώτερο όριο του 5 τοις εκατό.

Συνταγογράφηση και παρακολούθηση 

Η Κυβέρνηση 

• λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για την επέκταση, με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, 
της  τρέχουσας  ηλεκτρονικής  συνταγογράφησης  σε  όλους  τους  ιατρούς, 
κέντρα  υγείας  και  νοσοκομεία.  Η  ηλεκτρονική  συνταγογράφηση  γίνεται 
υποχρεωτική και πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το 90 τοις εκατό όλων 
των ιατρικών πράξεων που καλύπτονται από τα δημόσια ταμεία (φάρμακα, 
παραπομπές,  διαγνωστικές  εξετάσεις,  χειρουργικές  επεμβάσεις),  τόσο  στα 
νοσοκομεία του ΕΣΥ όσο και στους παρόχους που είναι συμβεβλημένοι με 
τον ΕΟΠΥΥ και τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης [ΤΡΙΜ. 1 – 2012]



• εισάγει ένα προσωρινό και οικονομικά αποδοτικό μηχανισμό (έως ότου όλοι 
οι ιατροί να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν το σύστημα της ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης) ο οποίος επιτρέπει την άμεση και συνεχή παρακολούθηση 
και εντοπισμό όλων των συνταγών που δεν καλύπτονται από το σύστημα της 
ηλεκτρονικής  συνταγογράφησης.  Ο μηχανισμός  αυτός  θα  κάνει  χρήση της 
διαδικτυακής  εφαρμογής  ηλεκτρονικής  συνταγογράφησης  που  έχει 
δημιουργηθεί  από  την  ΗΔΙΚΑ,  η  οποία  επιτρέπει  στα  φαρμακεία  να 
καταχωρούν ηλεκτρονικά τις χειρόγραφες συνταγές από συγκεκριμένο ιατρό 
προς συγκεκριμένο ασθενή. Για τα φάρμακα που πρόκειται να αποζημιωθούν 
από τον ΕΟΠΥΥ (και άλλα ταμεία), τα φαρμακεία πρέπει να καταχωρούν στη 
διαδικτυακή  εφαρμογή  όλες  τις  χειρόγραφες  συνταγές.  Για  την  υπηρεσία 
αυτή, οι ιατροί που 

• συνταγογραφούν  χειρόγραφα  θα  χρεώνονται  με  μία  μηνιαία  διαχειριστική 
αμοιβή από τον ΕΟΠΥΥ, προς αποζημίωση των φαρμακείων. Η εισαγωγή του 
προσωρινού αυτού μηχανισμού θα διασφαλίσει την ηλεκτρονική καταχώρηση 
όλων  των  συνταγών,  κάτι  που  θα  επιτρέψει  την  πλήρη  και  συνεχή 
παρακολούθηση της συνταγογραφικής δραστηριότητας των ιατρών αλλά και 
τη συμμόρφωσή τους με τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη συνταγογράφηση. 
[Φεβρουάριος 2012] 

• συνεχίζει  να  δημοσιεύει  κατευθυντήριες  οδηγίες  /  πρωτόκολλα 
συνταγογράφησης  για  τους  ιατρούς.  Ξεκινώντας  με  τις  κατευθυντήριες 
οδηγίες για τα πιο ακριβά και/ή περισσότερο χρησιμοποιούμενα φάρμακα, η 
κυβέρνηση  καθιστά  υποχρεωτικό  για  τους  ιατρούς  να  ακολουθούν 
συγκεκριμένες  κατευθυντήριες  οδηγίες  για  τη  συνταγογράφηση.  Οι 
κατευθυντήριες οδηγίες / πρωτόκολλα συνταγογράφησης ορίζονται από τον 
ΕΟΦ με βάση τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για τη συνταγογράφηση, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομικά αποδοτική χρήση των φαρμάκων, 
και καθίστανται  επί της ουσίας δεσμευτικές. [ΤΡΙΜ. 1 – 2012] 

• υλοποιεί την εφαρμογή των κατευθυντηρίων οδηγιών για τη συνταγογράφηση 
και μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, αποθαρρύνοντας 
έτσι τις αδικαιολόγητες συνταγογραφήσεις των πλέον ακριβών φαρμάκων και 
διαγνωστικών διαδικασιών. [ΤΡΙΜ. 1 – 2012] 

• καταρτίζει  (Υπουργείο  Υγείας  και  ΕΟΠΥΥ  μαζί  με  τα  υπόλοιπα  ταμεία 
κοινωνικής  ασφάλισης,  έως  ότου  ενοποιηθούν)  αναλυτικές  μηνιαίες 
ελεγκτικές αναφορές για τη χρήση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από 
τα νοσοκομεία του ΕΣΥ και τους παρόχους που είναι συμβεβλημένοι με τον 
ΕΟΠΥΥ  και  τα  υπόλοιπα  ταμεία  κοινωνικής  ασφάλισης  (έως  ότου 
ενοποιηθούν).  Οι  αναφορές  αυτές  κοινοποιούνται  στους  εκπροσώπους  της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ. [ΤΡΙΜ. 1 – 2012] 

• υλοποιεί  (Υπουργείο  Υγείας  και  ΕΟΠΥΥ  μαζί  με  τα  υπόλοιπα  ταμεία 
κοινωνικής ασφάλισης, έως ότου ενοποιηθούν) ένα αποτελεσματικό σύστημα 
παρακολούθησης  της  συνταγογραφικής  δραστηριότητας.  Καθιερώνεται  μία 
διαδικασία για την τακτική αξιολόγηση των στοιχείων που λαμβάνονται από 
το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. [ΤΡΙΜ. 2 – 2012] 

• καταρτίζει  τακτικές  εκθέσεις,  τουλάχιστον  σε  τριμηνιαία  βάση,  για  τη 
φαρμακευτική  συνταγογράφηση  και  δαπάνη,  στις  οποίες  περιλαμβάνονται 
στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες και την αξία των φαρμάκων, τη χρήση των 
γενόσημων και εκτός  πατέντας (off-patent) φαρμάκων, καθώς και με το ποσό 
επανείσπραξης  (rebate)  που  εισπράττεται  από  τα  φαρμακεία  και  τις 
φαρμακευτικές  εταιρείες.  Οι  εκθέσεις  αυτές  κοινοποιούνται  στους 



εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ. [ΤΡΙΜ. 1 – 
2012] 

• παρέχει  ενημέρωση  και  προειδοποιήσεις  σε  κάθε  ιατρό  σχετικά  με  τη 
συνταγογραφική  του  δραστηριότητα,  όταν  παρατηρείται  συνταγογράφηση 
άνω του μέσου όρου των συγκρίσιμων ιατρών (τόσο στα νοσοκομεία του ΕΣΥ 
όσο  και  τους  αυτούς  που  είναι  συμβεβλημένοι  με  τον  ΕΟΠΥΥ  και  τα 
υπόλοιπα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, έως ότου ενοποιηθούν), καθώς και 
όταν παραβαίνει τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη συνταγογράφηση. Τα εν 
λόγω  ενημερωτικά  στοιχεία  παρέχονται  τουλάχιστον  κάθε  μήνα,  ενώ 
δημοσιεύεται και μία ετήσια έκθεση που καλύπτει: 1) τις ποσότητες και αξίες 
των συνταγών του κάθε ιατρού, τόσο σε σύγκριση με τους ομοταγείς του, όσο 
και  με  τις  κατευθυντήριες  οδηγίες  για  τη  συνταγογράφηση,  2)  τη 
συνταγογράφηση  του  κάθε  ιατρού  για  γενόσημα  φάρμακα,  έναντι  των 
πρωτοτύπων και εντός πατέντας φαρμάκων, και 3) τη συνταγογράφηση των 
αντιβιοτικών. [ΤΡΙΜ. 2 – 2012] 

• επιβάλλει  κυρώσεις  και  πρόστιμα  μετά  την  αξιολόγηση  και  αναφορά 
αντιδεοντολογικών  συμπεριφορών  και  σύγκρουσης  συμφερόντων  κατά  τη 
συνταγογράφηση, καθώς και μη συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες οδηγίες 
του  ΕΟΦ  για  τη  συνταγογράφηση.  Συνεχής  ή  επαναλαμβανόμενη  μη 
συμμόρφωση  με  τους  κανόνες  για  τη  συνταγογράφηση,  οδηγεί  στην 
καταγγελία  της  σύμβασης  μεταξύ  ιατρού  και  ΕΟΠΥΥ  καθώς  και  στην 
οριστική απώλεια του δικαιώματος του ιατρού να συνταγογραφεί στο μέλλον 
φάρμακα που αποζημιώνονται από το κράτος / τον ΕΟΠΥΥ. [ΤΡΙΜ. 1-2012] 

• επικαιροποιεί  συνεχώς  τη  θετική  λίστα  των  αποζημιούμενων  φαρμάκων, 
κάνοντας χρήση του συστήματος αναφοράς τιμών που έχει αναπτυχθεί από 
τον ΕΟΦ. [ΤΡΙΜ. 1-2012] 

• επιλέγει έναν αριθμό από τα πλέον ακριβά φάρμακα που πωλούνται σήμερα 
στα  φαρμακεία,  τα  οποία  θα  πωλούνται  πλέον  στα  νοσοκομεία  ή  τα 
φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, ώστε να μειωθεί η δαπάνη μέσω της εξάλειψης του 
κόστους που προέρχεται από τα περιθώρια εξωνοσοκομειακής διανομής και 
να επιτραπεί ο αυστηρός έλεγχος των ασθενών στους οποίους χορηγούνται τα 
φάρμακα. [ΤΡΙΜ. 1 – 2012]. 

Εάν η μηνιαία παρακολούθηση της δαπάνης δείξει ότι η μείωση των φαρμακευτικών 
δαπανών δεν παράγει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν 
πρόσθετα μέτρα ώστε η φαρμακευτική κατανάλωση να διατηρηθεί υπό έλεγχο. Τα 
μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τον προϋπολογισμό συνταγογράφησης για κάθε ιατρό, το 
στόχο  του  μέσου  κόστους  συνταγογράφησης  ανά  ασθενή  και,  εάν  χρειαστεί, 
οριζόντιες  περαιτέρω περικοπές  τιμών  και  περιθωρίων  κέρδους  και  αυξήσεις  των 
συμμετοχών. [ΤΡΙΜ. 2-2012]. 

Σε συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ περί προμηθειών, η Κυβέρνηση διεξάγει τις 
απαραίτητες  διαγωνιστικές  διαδικασίες  για  την  υλοποίηση  ενός  σφαιρικού  και 
ενιαίου  πληροφοριακού  συστήματος  υγειονομικής  περίθαλψης  (ηλεκτρονικό 
σύστημα υγείας). [ΤΡΙΜ. 1 – 2012]

Αυξανόμενη χρήση των γενόσημων φαρμάκων 



Ταυτόχρονα, υιοθετείται μία συνολική σειρά μέτρων για την προώθηση της χρήσης 
των γενόσημων και φθηνότερων φαρμάκων. Ο στόχος των μέτρων αυτών είναι να 
αυξηθεί βαθμιαία και ουσιαστικά το μερίδιο των γενόσημων φαρμάκων έως 35% του 
συνολικού όγκου των φαρμάκων που πωλούνται από τα φαρμακεία έως το τέλος του 
2012, και έως 60% έως το τέλος του 2013. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω: 

• της  μείωσης  της  μέγιστης  τιμής  του  γενόσημου  στο  40%  της  τιμής  του 
πρωτότυπου εντός πατέντας φαρμάκου με την ίδια δραστική ουσία, τη στιγμή 
λήξης της πατέντας του. Η τιμή αυτή ορίζεται ως μέγιστη.  Οι παρασκευαστές 
μπορούν  να  προσφέρουν  χαμηλότερες  τιμές,  επιτρέποντας  έτσι  αυξημένο 
ανταγωνισμό στην αγορά. [ΤΡΙΜ. 1-2012] 

•   της αυτόματης μείωσης των τιμών των πρωτότυπων φαρμάκων, μόλις λήξει 
η πατέντα τους (επώνυμα φάρμακα εκτός πατέντας) στο μέγιστο του 50% της 
τιμής  που  έχουν  τη  στιγμή  που  λήγει  η  πατέντα  τους.  Οι  παρασκευαστές 
μπορούν  να  προσφέρουν  χαμηλότερες  τιμές,  επιτρέποντας  έτσι  αυξημένο 
ανταγωνισμό στην αγορά. [ΤΡΙΜ. 1-2012] 

• της  δημιουργίας  δυναμικού  ανταγωνισμού  στην  αγορά  για  τα  γενόσημα 
φάρμακα,  μέσω  της  μείωσης  της  τιμής  κάθε  γενόσημου  που  ακολουθεί, 
τουλάχιστον κατά 10% επί της μέγιστης τιμής. [ΤΡΙΜ. 4 – 2012] 

• της σύνδεσης χαμηλότερου ποσοστού συμμετοχής με τα γενόσημα φάρμακα 
που  έχουν  σημαντικά  χαμηλότερη  τιμή  από  την  τιμή  αναφοράς  για 
αποζημίωση  (χαμηλότερη  του  40%  της  τιμής  αναφοράς),  με  βάση  την 
εμπειρία  άλλων  χωρών  της  ΕΕ,  καθώς  και  της  ουσιαστικής  αύξησης  της 
συμμετοχής στα ακριβότερα φάρμακα της κατηγορίας αναφοράς και στα νέα 
μόρια. [ΤΡΙΜ. 1-2012] 

• της  δυνατότητας  αποζημίωσης  των  πρόσφατα  πατενταρισμένων  φαρμάκων 
(δηλ. των νέων μορίων) μόνο εφόσον τουλάχιστον τα 2/3 των χωρών της ΕΕ 
ήδη  τα  αποζημιώνουν  και  στη  βάση  της  κατάλληλης  αξιολόγησης  της 
αποδοτικότητάς  τους  από  πλευράς  κόστους,  που  έχει  γίνει  σε  άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες. [ΤΡΙΜ. 1-2012]

• της εξαίρεσης από τη λίστα των αποζημιούμενων φαρμάκων, εκείνων που δεν 
είναι  αποτελεσματικά  ή  αποδοτικά  από  πλευράς  κόστους,  με  βάση  την 
εμπειρία άλλων χωρών. [ΤΡΙΜ. 1-2012]

•  της  επιβολής  της  υποχρέωσης  στους  ιατρούς  να  συνταγογραφούν  με  τη 
διεθνή επιστημονική ονομασία της δραστικής ουσίας και όχι με την εμπορική 
ονομασία. [ΤΡΙΜ.1-2012]

• της επιβολής της υποκατάστασης των συνταγογραφούμενων φαρμάκων με το 
χαμηλότερης  τιμής  προϊόν  της  ίδιας  δραστικής  ουσίας  στην  κατηγορία 
αναφοράς από τα φαρμακεία (υποχρεωτική «υποκατάσταση με γενόσημα»). 
[ΤΡΙΜ. 1-2012]

Η Κυβέρνηση λαμβάνει περαιτέρω μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι τουλάχιστον το 
40%  της  ποσότητας  των  φαρμάκων  που  χρησιμοποιούνται  από  τα  δημόσια 
νοσοκομεία αποτελείται από γενόσημα με τιμή χαμηλότερη από αυτή των παρόμοιων 
πρωτότυπων προϊόντων και εκτός πατέντας φαρμάκων. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί 
πιο  συγκεκριμένα,  καθιστώντας  υποχρεωτικό  για  όλα  τα  δημόσια  νοσοκομεία  να 
προμηθεύονται τα φαρμακευτικά προϊόντα ανά δραστική ουσία, κάνοντας χρήση των 
κεντρικών  διαγωνιστικών  διαδικασιών  που  αναπτύσσονται  από  την  ΕΠΥ  και 



υπαγορεύοντας  τη  συμμόρφωση  με  τα  θεραπευτικά  πρωτόκολλα  και  τις 
κατευθυντήριες οδηγίες για τη συνταγογράφηση. [ΤΡΙΜ. 2-2012]

Η  Κυβέρνηση,  οι  φαρμακευτικές  εταιρείες  και  οι  ιατροί  υιοθετούν  ένα  κώδικα 
δεοντολογίας  (κανόνες  και  πρότυπα  ηθικής)  που  διέπει  τις  σχέσεις  μεταξύ 
φαρμακοβιομηχανίας,  ιατρών,  ασθενών,  φαρμακείων  και  λοιπών  ενδιαφερόμενων 
μερών. Ο κώδικας αυτός θα επιβάλλει κατευθυντήριες οδηγίες και περιορισμούς στις 
προωθητικές  δραστηριότητες  των  εκπροσώπων  της  φαρμακοβιομηχανίας  και  θα 
απαγορεύει  κάθε  άμεση  (χρηματική  και  μη  χρηματική)  χορηγία  συγκεκριμένων 
ιατρών (η χορηγία θα πρέπει να παρέχεται  μέσω ενιαίας και διαφανούς μεθόδου), 
βάσει της διεθνούς ορθής πρακτικής. [ΤΡΙΜ. 1-2012]

Η Κυβέρνηση απλοποιεί τις διοικητικές και νομικές διαδικασίες, ευθυγραμμισμένες 
με  τα  νομικά  πλαίσια  της  ΕΕ,  για  την  επιτάχυνση  της  εισαγωγής  στην  αγορά 
φθηνότερων γενόσημων φαρμάκων. [ΤΡΙΜ. 2-2012]

Τιμολόγηση και χρήση διαγνωστικών υπηρεσιών 

Οι τιμές για τις διαγνωστικές υπηρεσίες που παρέχονται από συμβεβλημένους ιδιώτες 
παρόχους αναθεωρούνται με στόχο τη μείωση των σχετικών δαπανών κατά 45 εκ. 
ευρώ εντός του 2012. [ΤΡΙΜ. 1-2012]

Η κυβέρνηση ξεκινά να δημοσιεύει τριμηνιαίες εκθέσεις για τη συνταγογράφηση και 
δαπάνη των διαγνωστικών εξετάσεων. [ΤΡΙΜ. 1-2012]

Παροχή υπηρεσιών ΕΣΥ 

Το σχέδιο για την αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση υλοποιείται  βραχυπρόθεσμα 
και  μεσοπρόθεσμα  με  στόχο  να  μειωθούν  οι  υφιστάμενες  ανεπάρκειες,  να 
αξιοποιηθούν  οι  οικονομίες  κλίμακας  και  έκτασης  και  να  βελτιωθεί  η  ποιότητα 
φροντίδας προς τους ασθενείς. Ο στόχος είναι να μειωθούν περαιτέρω τα λειτουργικά 
έξοδα των νοσοκομείων κατά 8% εντός του 2012. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω: 

• της αύξησης της κινητικότητας του προσωπικού υγείας (περιλαμβανομένων 
των ιατρών) εντός και μεταξύ ιδρυμάτων και υγειονομικών περιφερειών, 

• της προσαρμογής της παροχής υπηρεσιών από τα δημόσια νοσοκομεία εντός 
και μεταξύ νοσοκομείων που βρίσκονται στην ίδια περιοχή και υγειονομική 
περιφέρεια,

• της αναθεώρησης των δραστηριοτήτων των μικρών νοσοκομείων προς την 
κατεύθυνση  της  εξειδίκευσης  σε  τομείς  όπως  η  αποκατάσταση,  η 
αντιμετώπιση καρκινοπαθών ή ασθενών τελικού σταδίου, όπου χρειάζεται, 

• της αναθεώρησης των δομών επειγόντων περιστατικών και εφημεριών, 

• της βελτιστοποίησης και εξισορρόπησης της κατανομής των πόρων βαρέως 
ιατρικού  εξοπλισμού  (π.χ.  τομογράφων,  εγκαταστάσεων  ακτινοθεραπείας 
κλπ) ανάλογα με τις ανάγκες.



Η πρώτη ετήσια έκθεση για τη σύγκριση της απόδοσης των νοσοκομείων βάσει της 
καθορισμένης  σειράς  των  δεικτών  συγκριτικής  προτυποποίησης  (benchmarking 
indicators) θα δημοσιευθεί έως το τέλος Μαρτίου 2012. 

Αμοιβές και διαχείριση ανθρώπινων πόρων στον τομέα της υγείας 

Η Κυβέρνηση επικαιροποιεί την υφιστάμενη έκθεση για τους ανθρώπινους πόρους 
που εκπονήθηκε από το Υπουργείο Υγείας για την παρουσίαση της διάρθρωσης του 
προσωπικού ανά ειδικότητα. Η εν λόγω έκθεση θα επικαιροποιείται ετησίως και θα 
χρησιμοποιείται ως εργαλείο για το σχεδιασμό των ανθρώπινων πόρων. Η έκθεση του 
2012  θα  παρουσιάζει  επίσης  σχέδια  για  την  κατανομή  και  επιμόρφωση  των 
ανθρώπινων πόρων για το διάστημα έως το 2013. Θα δίνει  ακόμη οδηγίες  για το 
σύστημα  εκπαίδευσης  και  κατάρτισης,  ενώ  θα  ορίσει  ένα  σχέδιο  για  την 
ανακατανομή του εξειδικευμένου και υποστηρικτικού προσωπικού εντός του ΕΣΥ με 
ιδιαίτερη έμφαση στην κατάρτιση και διατήρηση των επαγγελματιών πρωτοβάθμιας 
φροντίδας και των νοσηλευτών. [ΤΡΙΜ. 3-2012]

Το αναθεωρημένο σύστημα πληρωμών που χρησιμοποιείται από τον ΕΟΠΥΥ για τη 
σύναψη συμβάσεων με ιατρούς, και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας από την 
αξιοποίηση  του  προσωπικού  (περιλαμβανομένης  της  μείωσης  του  κόστους  των 
υπερωριών) θα οδηγήσουν σε εξοικονόμηση τουλάχιστον 100 εκ. ευρώ στο συνολικό 
κόστος κοινωνικής ασφάλισης που συνδέεται με τους μισθούς και τις αμοιβές των 
ιατρών το 2012. [ΤΡΙΜ. 4 – 2012]

Λογιστική και έλεγχος 

Τοποθετούνται εσωτερικοί ελεγκτές σε όλα τα νοσοκομεία και όλα τα νοσοκομεία 
καθιερώνουν τα μητρώα ανάληψης δεσμεύσεων. [ΤΡΙΜ. 1-2012]

Έως  το  τέλος  Μαρτίου  2012,  η  Κυβέρνηση  δημοσιεύει  τη  μηνιαία  έκθεση  με 
ανάλυση και περιγραφή λεπτομερών στοιχείων για τη δαπάνη στον τομέα της υγείας 
από όλα τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, με χρονικό περιθώριο τριών εβδομάδων 
μετά  το  τέλος  του  αντίστοιχου  μήνα.  Η  εν  λόγω  έκθεση  θα  καθιστά  δυνατή  τη 
λεπτομερή  παρακολούθηση  της  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού,  περιλαμβάνοντας 
τόσο τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί για τις δαπάνες / αγορές (σε δεδουλευμένη 
βάση) όσο και τις πραγματικές πληρωμές (σε ταμειακή βάση). Η έκθεση επίσης (1) 
θα  περιγράφει  την  απόδοση  των  οργανισμών  ως  προς  την  εκτέλεση  του 
προϋπολογισμού  και  τη  συσσώρευση  καθυστερούμενων  καταβολών,  (2)  θα 
επισημαίνει όσους αθετούν τις υποχρεώσεις τους, και (3) θα συστήνει επανορθωτικές 
ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν. [ΤΡΙΜ. 1-2012]

Ο ΕΟΠΥΥ και τα υπόλοιπα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης (έως ότου ενοποιηθούν) 
ξεκινούν να δημοσιεύουν μία ετήσια έκθεση για τη συνταγογράφηση των φαρμάκων. 
Η  ετήσια  έκθεση  και  οι  επί  μέρους  εκθέσεις  συνταγογράφησης  αναλύουν  τη 
συνταγογραφική δραστηριότητα με ιδιαίτερη αναφορά στα πλέον ακριβά και πλέον 
χρησιμοποιούμενα φάρμακα. [ΤΡΙΜ. 1-2012]



Μηχανογράφηση νοσοκομείων και σύστημα παρακολούθησης  

Οι  απαραίτητες  διαγωνιστικές  διαδικασίες  διεξάγονται  από  την  ΗΔΙΚΑ  για  την 
ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και ενοποιημένου συστήματος των πληροφοριακών 
συστημάτων των νοσοκομείων. [ΤΡΙΜ. 1-2012]

Κατά  τη  διάρκεια  του  2012,  λαμβάνονται  περαιτέρω  μέτρα  για  τη  βελτίωση  της 
λογιστικής παρακολούθησης και τήρησης των λογαριασμών για τα ιατρικά υλικά και 
τα συστήματα τιμολόγησης, μέσω: 

• της εισαγωγής συστημάτων αναλυτικής λογιστικής κόστους και της τακτικής 
ετήσιας δημοσίευσης ισολογισμού από όλα τα νοσοκομεία. [ΤΡΙΜ. 2-2012]

• του υπολογισμού των αποθεμάτων και ροών των ιατρικών υλικών σε όλα τα 
νοσοκομεία,  με  τη  χρήση  του  ενιαίου  συστήματος  κωδικοποίησης  για  τα 
ιατρικά  υλικά  που έχει  αναπτυχθεί  από την  Επιτροπή Προμηθειών  Υγείας 
(ΕΠΥ) και το Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών (ΕΚΕΒΥΛ) με σκοπό 
την προμήθεια των ιατρικών υλικών. [ΤΡΙΜ. 1-2012]

• της  άμεσης  τιμολόγησης  των  συνολικών  εξόδων  θεραπείας 
(περιλαμβανομένων  των  δαπανών  μισθοδοσίας  προσωπικού)  –  δηλ.  το 
αργότερο  εντός  2  μηνών,  προς  άλλες  χώρες  της  ΕΕ  και  ιδιωτικές 
ασφαλιστικές εταιρείες, για τη θεραπεία αλλοδαπών / κατοίκων εξωτερικού. 
[ΤΡΙΜ. 2-2012]

• της  υλοποίησης  της  είσπραξης  των  συμμετοχών  και  της  εφαρμογής 
μηχανισμών που καταπολεμούν τη διαφθορά και  εξαλείφουν το φαινόμενο 
των «ανεπίσημων» πληρωμών στα νοσοκομεία. [ΤΡΙΜ. 2-2012] 

H ΕΛΣΤΑΤ ξεκινά να δίνει στοιχεία για τις δαπάνες, σε ευθυγράμμιση με τις βάσεις 
δεδομένων  της  Eurostat,  του  ΟΟΣΑ  και  του  Π.Ο.Υ.,  δηλ.  με  το  Σύστημα 
Λογαριασμών Υγείας  (από κοινού άσκηση συλλογής ερωτηματολογίων). [ΤΡΙΜ. 1-
2012]

Το  πρόγραμμα  της  μηχανογράφησης  των  νοσοκομείων  δίνει  τη  δυνατότητα 
μέτρησης  των  οικονομικών  δεδομένων  και  των  στοιχείων  ιατρικών  πράξεων  σε 
νοσοκομεία  και  κέντρα  υγείας.  Επίσης,  ο  Υπουργός  Υγείας  ορίζει  μία  σειρά 
δεδομένων που δεν σχετίζονται με τις δαπάνες (π.χ. δείκτες ιατρικών πράξεων) σε 
ευθυγράμμιση  με  τις  βάσεις  δεδομένων  υγείας  της  Eurostat,  του  ΟΟΣΑ  και  του 
Π.Ο.Υ.,  τα  οποία  λαμβάνουν  υπόψη  τη  μελλοντική  εξάπλωση  των  ΚΕΝ -  DRG 
(ομοιογενών  διαγνωστικών  κατηγοριών)  στα  νοσοκομεία.  [ΤΡΙΜ.  1-2012] Το 
πρόγραμμα της  μηχανογράφησης των νοσοκομείων θα συνεχίσει την ανάπτυξη ενός 
συστήματος ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων για τους ασθενείς. [ΤΡΙΜ. 3-2012]

Σε όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, η Κυβέρνηση εφαρμόζει πιλοτικά ένα πρόγραμμα 
Κλειστών  Ενοποιημένων  Νοσηλείων  ΚΕΝ  -  DRG  (ομοιογενών  διαγνωστικών 
ομάδων),  με  στόχο την ανάπτυξη ενός  σύγχρονου συστήματος κοστολόγησης στα 
νοσοκομεία  για  τη  σύναψη  συμβάσεων  (με  βάση  μελλοντικές  συμβάσεις-πακέτα 
μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και  του ΕΣΥ).  Προς υποστήριξη της  ανάπτυξης των ΚΕΝ - 
DRG,  η  κυβέρνηση  αναπτύσσει  κλινικές  κατευθυντήριες  οδηγίες  και  αξιολογεί 
υφιστάμενα διεθνή παραδείγματα προγραμμάτων ΚΕΝ - DRG, εξετάζοντας ιδιαίτερα 



τις παρατηρήσεις για την κοστολόγηση των ΚΕΝ - DRG και την αναλογικότητα των 
τιμολογίων που βασίζονται σε αυτά. Τα συστήματα ΚΕΝ - DRG περιλαμβάνουν την 
αναλυτική καταχώρηση για τα έξοδα του προσωπικού. [ΤΡΙΜ. 3-2012]

Θα γίνει μία ανάλυση για τον τρόπο με τον οποίο τα λογιστικά προγράμματα των 
νοσοκομείων  ενσωματώνουν  τα  DRG  σε  επίπεδο  νοσοκομείου  εν  όψει  της 
μελλοντικής  αναφοράς  κόστους  με  βάση  τις  ιατρικές  πράξεις  και  του 
προϋπολογισμού πληρωμών βάσει προοπτικής δαπάνης για τα νοσοκομεία.  [ΤΡΙΜ. 
3-2012]

Κεντρική διαχείριση προμηθειών 

Η κυβέρνηση συνεχίζει την κεντρική διαχείριση των προμηθειών μέσω της ΕΠΥ και 
την περιφερειακή διαχείρισή τους μέσω των Περιφερειακών Αρχών Υγείας, με στόχο 
την ουσιαστική αύξηση του αριθμού των δαπανών, και συνεπώς του μεριδίου των 
δαπανών, που καλύπτονται από τις κεντρικές διαγωνιστικές διαδικασίες.  [ΤΡΙΜ. 4-
2012]

Η ΕΠΥ θα αναλάβει μία σημαντική προσπάθεια για να αξιοποιήσει τις διαγωνιστικές 
διαδικασίες για τις συμβάσεις-πλαίσιο που αφορούν στα πλέον ακριβά φάρμακα που 
χρησιμοποιούνται  εξωνοσοκομειακά,  ώστε  να  μειωθεί  σημαντικά  η  τιμή  που 
πληρώνεται από τον ΕΟΠΥΥ. [ΤΡΙΜ. 4-2012]

Η Κυβέρνηση καθιερώνει μηχανισμό παρακολούθησης των προμηθειών.  [ΤΡΙΜ. 1-
2012]

Ανεξάρτητη ομάδα κρούσης από εμπειρογνώμονες πολιτικής υγείας 

Η   Ανεξάρτητη Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Πολιτικής Υγείας, πλέον συσταθείσα ως 
συμβουλευτική  ομάδα,  καταρτίζει  μία  ετήσια  έκθεση  για  την  υλοποίηση  των 
μεταρρυθμίσεων. [ΤΡΙΜ. 4-2012]



3.  ΡΥΘΜΙΣΗ  ΚΑΙ  ΕΠΟΠΤΕΙΑ  ΤΟΥ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 

Αξιολόγηση κεφαλαιακών αναγκών 

Όλες  οι  τράπεζες  θα  πρέπει  να  επιτύχουν  ένα  δείκτη  βασικών  πρωτοβάθμιων 
κεφαλαίων (core tier 1 capital ratio) στο 9% έως το  ΤΡΙΜ. 3-2012, φθάνοντας το 
10%  εντός  του  ΤΡΙΜ.  2-2013.  Η  Τράπεζα  της  Ελλάδας,  με  την  υποστήριξη 
εξωτερικών  συμβούλων,  θα  αναλάβει  τη  συνολική  αξιολόγηση  των  κεφαλαιακών 
αναγκών των  τραπεζών πριν την εκταμίευση. Η αξιολόγηση αυτή θα βασιστεί σε 
άσκηση προσομοίωσης κατάστασης κρίσης (stress-test) η οποία θα δομηθεί, μεταξύ 
άλλων, βάσει των αποτελεσμάτων από τη διαγνωστική άσκηση της BlackRock για τα 
δάνεια, της επίπτωσης του PSI, και των επιχειρηματικών σχεδίων που έχουν υποβάλει 
οι τράπεζες. Επίσης, οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών θα προσδιοριστούν με 
βάση την απαίτηση να διατηρηθεί ο δείκτης βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων στο 
7% υπό τριετές  ακραίο δυσμενές  σενάριο (απαιτήσεις πυλώνα ΙΙ.  Με βάση τις εν 
λόγω κεφαλαιακές ανάγκες που θα διαπιστωθούν από την Τράπεζα της Ελλάδας, οι 
τράπεζες θα αναθεωρήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια και θα υποβάλουν σχέδια 
αύξησης των κεφαλαίων έως το ΤΡΙΜ. 1-2012. 

Θα διεξαχθεί μία στρατηγική αξιολόγηση του τραπεζικού τομέα. Σε διαβούλευση με 
τους εκπροσώπους της Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ, η Τράπεζα της Ελλάδας θα 
διεξάγει μία εκτενή και αυστηρή αξιολόγηση κάθε τράπεζας, κάνοντας χρήση μίας 
σειράς ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων. Τα κριτήρια θα περιλαμβάνουν, σε μη 
εξαντλητικούς όρους: την οικονομική ευρωστία των μετόχων και την προθυμία τους 
να  εισφέρουν  νέα  κεφάλαια,  την  ποιότητα  της  διοίκησης  και  τα  συστήματα 
διαχείρισης  κινδύνου,  τα  μεγέθη  τους  για  κεφάλαια,  ρευστότητα  και  κερδοφορία 
(προσανατολισμένες  προς  το  μέλλον  αλλά  και  λαμβάνοντας  πληροφορίες  από  το 
παρελθόν) την ποιότητα της ταξινόμησης των κινδύνων τους από την Τράπεζα της 
Ελλάδας  και  το  βιώσιμο  επιχειρηματικό  τους  μοντέλο.  Η  αξιολόγηση  θα 
ολοκληρωθεί το ΤΡΙΜ. 1-2012. 

Βάσει της συνεχιζόμενης δουλειάς που έχει ανατεθεί στον εξωτερικό ελεγκτικό οίκο, 
θα  ολοκληρωθεί  μία  μελέτη  πριν  την  εκταμίευση  σχετικά  με  το  πώς  θα 
αντιμετωπιστεί η ΑΤΕ. Η μελέτη θα καταδεικνύει τους νομικούς,  επιχειρησιακούς 
και  οικονομικούς  τομείς  των  διαφόρων  λύσεων  και  θα  παραθέτει  τα  αντίστοιχα 
κόστη. 

Ανακεφαλαιοποίηση και ενέργειες εξυγίανσης 

Οι τράπεζες θα έχουν το χρόνο για να αντλήσουν κεφάλαια από την αγορά. Βάσει της 
αξιολόγησης της βιωσιμότητάς τους και των σχεδίων τους για άντληση κεφαλαίων, 
έως το τέλος Απριλίου 2012, η Τράπεζα της Ελλάδας θα κοινοποιήσει στις τράπεζες 



συγκεκριμένες  προθεσμίες  για  την  άντληση  κεφαλαίων  από  την  αγορά.  Οι 
προθεσμίες  για  την  άντληση  κεφαλαίων  θα  οριστούν  για  κάθε  τράπεζα,  ανά 
περίπτωση,  με  μέγιστη  διάρκεια  έως  το  ΤΡΙΜ.  3-2012, λαμβάνοντας  υπόψη  το 
κανονιστικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις που ορίζονται από την Ελληνική Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς. 

Οι  τράπεζες  που  υποβάλουν  βιώσιμα  σχέδια  άντλησης  κεφαλαίων  θα  έχουν  την 
ευκαιρία να αιτηθούν και να λάβουν δημόσια στήριξη, κατά τρόπο που διατηρεί τα 
κίνητρα του ιδιωτικού τομέα για την εισφορά κεφαλαίων και ελαχιστοποιεί έτσι το 
βάρος προς τους φορολογούμενους. Πιο συγκεκριμένα, οι τράπεζες θα είναι σε θέση 
να  έχουν  πρόσβαση  σε  κεφάλαια  από  το  Ελληνικό  Ταμείο  Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας  (ΕΤΧΣ)  μέσω  κοινών  μετοχών  και  υπό  αίρεση  μετατρέψιμων 
ομολόγων. 

Η  Κυβέρνηση  θα  διασφαλίσει  ότι  οι  Ελληνικές  τράπεζες  έχουν  επιχειρηματική 
αυτονομία τόσο de jure όσο και de facto. Τα δικαιώματα ψήφου του ΕΤΧΣ για τις 
κοινές  μετοχές  που  κατέχει  θα  είναι  αυστηρά  περιορισμένα  σε  συγκεκριμένες 
στρατηγικές  αποφάσεις  (εκτός  εάν  η  ιδιωτική  συμμετοχή  στη  μορφή  των  κοινών 
μετοχών  είναι  μικρότερη  από  ένα  δεδομένο  ελάχιστο  ποσοστό  των  ολικών 
κεφαλαιακών αναγκών της τράπεζας). 

Το ποσοστό αυτό θα οριστεί στον τροποποιημένο νόμο περί του ΕΤΧΣ. Οι μετοχές 
και/ή τα δικαιώματα ψήφου που αποκτώνται από το ΕΤΧΣ δεν θα μεταβιβάζονται ή 
πωλούνται σε κανένα άλλο κρατικό φορέα με καμία μορφή. Στους ιδιώτες μετόχους 
θα παρέχονται κίνητρα για να 

αγοράσουν τις  μετοχές  που ανήκουν στο ΕΤΧΣ. Υπουργική απόφαση η οποία θα 
συμφωνηθεί  με  τους  εκπροσώπους  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής,  της  ΕΚΤ και  του 
ΔΝΤ θα δώσει τις τεχνικές λεπτομέρειες του πλαισίου για την ανακεφαλαιοποίηση 
των τραπεζών, ενσωματώνοντας τις εν λόγω αρχές, έως το ΤΡΙΜ. 1-2012.

Οι τράπεζες που δεν υποβάλουν βιώσιμα σχέδια άντλησης κεφαλαίων και/ή που δεν 
αντλούν τα κεφάλαια που χρειάζονται για να καλύψουν τις κανονιστικές απαιτήσεις 
εντός της προθεσμίας που έχει θέσει η Τράπεζα της Ελλάδας θα εξυγιανθούν κατά 
ομαλό τρόπο και με το ελάχιστο κόστος για το Κράτος, κατά τρόπο που διασφαλίζει 
τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ο οποίος ακολουθεί το συνολικό στρατηγικό 
σχεδιασμό για την εξυγίανση των στοιχείων του τραπεζικού συστήματος. Οι επιλογές 
της  εξυγίανσης  περιλαμβάνουν  τα  εργαλεία  που  διατίθενται  από  το  νόμο  όπως, 
μεταξύ  άλλων,  αγορά  και  ανάληψη  (εντολή  μεταβίβασης),  μεταβατικό  πιστωτικό 
ίδρυμα και ομαλή διάλυση. 

Για να διασφαλιστεί ότι το σύστημα παραμένει επαρκώς κεφαλαιοποιημένο, έως το 
ΤΡΙΜ. 2-2013, η Τράπεζα της Ελλάδας θα διεξάγει μία νέα άσκηση προσομοίωσης 
κατάστασης κρίσης (stress-test), βάσει των στοιχείων του τέλους του 2012, κάνοντας 
χρήση μεθοδολογίας που θα καθοριστεί σε διαβούλευση με την Επιτροπή, την ΕΚΤ 
και το ΔΝΤ. 

Θα ψηφιστεί νομοθεσία πριν την εκταμίευση προς υποστήριξη της στρατηγικής για 
την ανακεφαλαιοποίηση και εξυγίανση των τραπεζών: 



• Απαιτήσεις  κεφαλαιακής  επάρκειας . Ο νόμος για τις τράπεζες (3601) 
θα  τροποποιηθεί  προκειμένου  να  δοθεί  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδας  η 
δυνατότητα να ορίσει νέα τραπεζικά κεφαλαιακά πρότυπα μέσω κανονισμών, 
ενώ η  Τράπεζα  της  Ελλάδας  θα  εισάγει  κανονισμούς  που  προβλέπουν  τις 
αυξήσεις στις απαιτήσεις του δείκτη βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων. 

• Τεχνικές  διαστάσεις  της  εξυγίανσης  των  τραπεζών.  Με βάση τις 
πρόσφατες  αλλαγές  του  πλαισίου  της  εξυγίανσης  των  τραπεζών  και  τις 
εμπειρίες  που  έχουν  υπάρξει  έως  σήμερα,  οι  αρχές  θα  ξεκαθαρίσουν  τις 
διαδικασίες  και  τις  υποχρεώσεις  για  την  αποτίμηση  των  στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού και συνεπώς για τον ισολογισμό ανοίγματος των 
ενδιάμεσων  πιστωτικών  ιδρυμάτων.  Οι  αρχές  θα  ενισχύσουν  επίσης  το 
πλαίσιο  ώστε  να  διασφαλίσουν  ότι  οι  μελλοντικές  εξυγιάνσεις  αρχικά  θα 
χρησιμοποιήσουν συντηρητικές αποτιμήσεις των στοιχείων του ενεργητικού 
των τραπεζών που έχουν αποτύχει, βάσει της δίκαιης αξίας τους, επιτρέποντας 
στη συνέχεια ένα κατάλληλο νομικό έλεγχο και ανατίμηση ακολουθούμενη 
από  συμπληρωματικές  μεταβιβάσεις  στοιχείων  εντός  ορισμένου  χρονικού 
διαστήματος.  Οι  αρχές  θα  εντοπίσουν  επίσης  τα  νομοθετικά  εμπόδια  της 
ευέλικτης διαχείρισης των συμβάσεων εργασίας στο πλαίσιο της εξυγίανσης 
των τραπεζών και θα υιοθετήσουν τις απαιτούμενες νομοθετικές αλλαγές για 
την άρση τους. 

• Πλαίσιο  ανακεφαλαιοποίησης. Ο νόμος για το ΕΤΧΣ θα τροποποιηθεί 
προκειμένου να επιτρέπει τη χρήση των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολόγων 
και να προβλέπει περιορισμούς των δικαιωμάτων ψήφου του ΕΤΧΣ για μια 
5ετή περίοδο. Τα δικαιώματα ψήφου του ΕΤΧΣ για τις κοινές μετοχές που 
κατέχει θα εξαρτώνται από το μέγεθος της εισφοράς κεφαλαίου από ιδιώτες 
επενδυτές, μέσω κοινών μετοχών. Εάν αυτή η εισφορά κεφαλαίου είναι κάτω 
από  ένα  συγκεκριμένο  ελάχιστο  ποσοστό  των  συνολικών  κεφαλαιακών 
αναγκών μιας τράπεζας (που θα ορίζεται στο νόμο για το ΕΤΧΣ), το ΕΤΧΣ θα 
έχει πλήρη δικαιώματα ψήφου. Το ΕΤΧΣ θα κατέχει τις μετοχές του για μια 
περίοδο δύο ετών, με δυνατότητα παράτασης για δύο επιπλέον έτη, για λόγους 
οικονομικούς  και σταθερότητας της αγοράς. Αν, αντίθετα,  αυτή η ιδιωτική 
εισφορά κεφαλαίου είναι μεγαλύτερη από το ποσοστό αυτό, τα δικαιώματα 
ψήφου του ΕΤΧΣ θα περιορίζονται αυστηρά σε συγκεκριμένες στρατηγικές 
αποφάσεις.  Στην  περίπτωση  αυτή,  το  νομικό  πλαίσιο  θα  πρέπει  να 
αναθεωρηθεί, ώστε να επιτρέπει στο ΕΤΧΣ να κατέχει τραπεζικές μετοχές για 
5 έτη.



•         Πλαίσιο εξυγίανσης . Η Κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος θα εισαγάγουν 
ένα  σαφή  διαχωρισμό  των  εποπτικών,  εξυγιαντικών  και  αναδιαρθρωτικών 
λειτουργιών. Ειδικότερα, το νομικό πλαίσιο θα εκχωρήσει αρμοδιότητες εξυγίανσης 
σε ένα χωριστό τμήμα στην Τράπεζα της Ελλάδος και αρμοδιότητες αναδιάρθρωσης 
(που θα αφορούν στη διαχείριση όλων των προσωρινών πιστωτικών ιδρυμάτων) στο 
ΕΤΧΣ. Όσον αφορά στα μεταβατικά πιστωτικά ιδρύματα, η Τράπεζα της Ελλάδος θα 
εξακολουθήσει  να  επιδιώκει  το  ρόλο  της  χρηματοοικονομικής  της  σταθερότητας, 
ιδίως μέσω της εποπτικής της εξουσίας, ενώ το ΕΤΧΣ θα συνεχίσει να στοχεύει στη 
διασφάλιση των επενδύσεών του.

Η  Κυβέρνηση  θα  διασφαλίζει  ότι  υφίσταται  διαθέσιμη  επαρκής  χρηματοδότηση, 
ώστε να καλύπτει  τις  ανάγκες  ανακεφαλαιοποίησης και  εξυγίανσης.  Οι  συνολικές 
ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και το κόστος εξυγίανσης εκτιμάται ότι 
ανέρχονται σε [...]  δισεκατ. ευρώ. Τα στάδια θα καθοριστούν λαμβάνοντας υπόψη το 
αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα για την εξυγίανση και  την ανακεφαλαιοποίηση των 
τραπεζών, καθώς και τις απαιτήσεις για τη συνεχή στήριξη ρευστότητας εκ μέρους 
της ΕΚΤ.

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει δεσμευτεί να διατηρεί συνεχή πρόσβαση σε στήριξη 
ρευστότητας εκ μέρους της κεντρικής τράπεζας. Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως μέλος 
του  Ευρωσυστήματος,  είναι  έτοιμη  να  καταβάλει,  έγκαιρα,  επαρκή  στήριξη 
ρευστότητας. Η επαρκής στήριξη της ρευστότητας, στο εγγύς μέλλον, πρέπει να είναι 
σύμφωνη  με  τα  σχέδια  μείωσης  της  εξάρτησης  των  τραπεζών  από  την  έκτακτη 
στήριξη εκ μέρους της κεντρικής τράπεζας, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Για το σκοπό 
αυτό,  τα  μεσοπρόθεσμα  χρηματοδοτικά  σχέδια  θα  επικαιροποιηθούν  μετά  την 
ολοκλήρωση  της  άσκησης  ανακεφαλαιοποίησης  και  αναδιάρθρωσης,  ώστε  να 
διασφαλιστεί  ότι  η  σταδιακή  απελευθέρωση  της  έκτακτης  στήριξης  ρευστότητας 
γίνεται  με  ρυθμό  συνεπή  με  το  μακροοικονομικό,  δημοσιονομικό  και 
χρηματοπιστωτικό πλαίσιο του προγράμματος.

Πριν την εκταμίευση, η Κυβέρνηση θα θεσπίσει νομοθεσία για την ενίσχυση των 
ρυθμίσεων διακυβέρνησης των οργανισμών χρηματοπιστωτικής εποπτείας:

•      Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας:

Η Κυβέρνηση θα αναθεωρήσει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να διευκρινίσει ότι το 
ΕΤΧΣ θα έχει δύο τμήματα, αρμόδια για χωριστές λειτουργίες:

Ένα  τμήμα  αρμόδιο  για  τη  διαχείριση  των  ιδιοκτησιακών  του  συμφερόντων  σε 
τράπεζες, για λογαριασμό της Κυβέρνησης. Υπό την ιδιότητά του αυτή, η εντολή του 
θα  είναι  να  διασφαλίζει  ότι  οι  τράπεζες  υπό  τη  διαχείρισή  του  λειτουργούν  σε 
εμπορική  βάση  και  ότι  αποκαθίστανται  σε  ένα  τμήμα  του  ελληνικού 
χρηματοπιστωτικού τομέα που λειτουργεί εύρυθμα και κερδοφόρα, το οποίο μπορεί, 
τελικά, να επιστρέψει στην ιδιωτική ιδιοκτησία, με έναν ανοικτό και διαφανή τρόπο.

Ένα τμήμα για τη διαχείριση των μεταβατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (bridge banks), 
που θα συσταθεί μετά την εξυγίανση μη βιώσιμων τραπεζών. Θα αναλάβει το ρόλο 



αυτό με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, βάσει μιας συνολικής στρατηγικής που θα έχει 
συμφωνηθεί  από  την  Τράπεζα  της  Ελλάδος,  το  Υπουργείο  Οικονομικών  και  το 
ΕΤΧΣ, και σε συμμόρφωση με τους κοινοτικούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. 
Κατά  καιρούς,  η  λειτουργία  αυτή  μπορεί  να  απαιτεί  χρηματοδότηση  για  την 
ολοκλήρωση  του  αναδιαρθρωτικού  ρόλου  της.  Οι  χρηματοδοτήσεις  αυτές  θα 
μειωθούν, είτε εν μέρει είτε εξ ολοκλήρου, με συνεισφορά του Κλάδου Καταθετών 
του  ΤΕΚΕ,  ανάλογα  με  την  έκταση  των  υποχρεώσεών  του  για  ασφάλιση  των 
καταθέσεων.

Η  Κυβέρνηση  θα  αναθεωρήσει  τη  διοικητική  δομή  του  ΕΤΧΣ,  ώστε  αυτό  να 
περιλαμβάνει ένα Γενικό Συμβούλιο και μια Εκτελεστική Επιτροπή:

Το Γενικό Συμβούλιο θα έχει πέντε μέλη: δύο μέλη, συμπεριλαμβανόμενου και του 
Προέδρου, με σχετική διεθνή εμπειρία στον τραπεζικό τομέα, ένα άλλο μέλος, έναν 
εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, και ένα μέλος που θα ορίζεται από την 
Τράπεζα της Ελλάδος. Όλα τα μέλη θα διορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών, 
με την έγκριση της Ομάδας Εργασίας του Ευρώ (EWG), εκτός από τον εκπρόσωπο 
του Υπουργείου Οικονομικών και τον υποψήφιο από την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι 
παρατηρητές  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  και  της  ΕΚΤ  στο  Συμβούλιο  θα 
διατηρηθούν.

Η Εκτελεστική Επιτροπή θα έχει τρία μέλη: δύο μέλη -ένα εκ των οποίων θα είναι ο 
Διευθύνων Σύμβουλος- με διεθνή εμπειρία στον τραπεζικό τομέα και την εξυγίανση 
τραπεζών, και ένα μέλος που θα ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Όλα τα μέλη 
θα  διορίζονται  από  τον  Υπουργό  Οικονομικών,  με  την  έγκριση  του  EWG.  Το 
προσωπικό  και  τα  στελέχη  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος  δεν  θα  συμμετέχουν  στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΧΣ.

Η Κυβέρνηση, σε συνεννόηση με το ΕΤΧΣ, θα υιοθετήσει κανονισμούς προκειμένου 
να συνδράμει  το ΕΤΧΣ στην εκτέλεση της εντολής  του με πλήρη αυτονομία  και, 
ταυτόχρονα,  θα συνεργάζεται  αποτελεσματικά  με το Υπουργείο  Οικονομικών.  Θα 
καλύπτει τις ιεραρχικές σχέσεις και συχνότητες, τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων 
(και τη συμμετοχή του Υπουργείου Οικονομικών σε αυτές), την επενδυτική εντολή 
και το επιχειρηματικό σχέδιο, τη σχέση με το Υπουργείο Οικονομικών (στο ρόλο του 
ως μετόχου του ΕΤΧΣ), και την πολιτική αποδοχών.

•         Ελληνικό Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ).

Η Κυβέρνηση θα ενισχύσει τη χρηματοδότηση του Κλάδου Καταθετών του ΤΕΚΕ, 
με  αναθεώρηση  του  νόμου  του  ΤΕΚΕ  ώστε:  (i)  να  καθορίζει  ότι  τα  τέλη  θα 
αυξάνονται εάν τα κεφάλαια του μειωθούν κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο κάλυψης 



των ασφαλισμένων καταθέσεων, το οποίο θα πρέπει να καθοριστεί λαμβανομένων 
δεόντως υπόψη των εξελίξεων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, (ii) να διασφαλίζει 
επαρκή  διαφοροποίηση  των  επανακαταθέσεων  των  κεφαλαίων  του  ΤΕΚΕ και  να 
εξαλείφει  σταδιακά  τις  επανακαταθέσεις  σε  καλυπτόμενες  τράπεζες,  όπως  θα  το 
επιτρέπουν οι εξελίξεις της αναδιάρθρωσης του ελληνικού τραπεζικού τομέα, και (iii) 
να  διευκρινίζει  ότι  το  καθεστώς  του  ΤΕΚΕ,  ως  προνομιούχου  πιστωτή,  δεν  θα 
προσκρούει  στις  απαιτήσεις  που  έχουν  κατοχυρωθεί  με  χρηματοοικονομικές 
εγγυήσεις, κατά την έννοια της οδηγίας για τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, και ότι 
θα  ακολουθεί  τις  βέλτιστες  πρακτικές,  όσον  αφορά  στους  ενέγγυους  πιστωτές  εν 
γένει.  Με σκοπό τον  περιορισμό τυχόν  πραγματικών  ή αντιληπτών  συγκρούσεων 
συμφερόντων,  η  ιδιότητα του μέλους  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  ΤΕΚΕ θα 
απαγορεύεται  στα  άτομα  που  εμπλέκονται  ενεργά  σε  πιστωτικά  ιδρύματα  και 
εισαγάγονται στο νόμο ισχυροί κανόνες σύγκρουσης συμφερόντων για τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Κυβέρνηση θα προβεί, επίσης, σε μεταρρύθμιση των ρυθμίσεων διακυβέρνησης 
της  Τράπεζας  της  Ελλάδος.  Ενόψει  της  ευθύνης  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος  για 
εξυγίανση, αναδιάρθρωση και εποπτεία, οι αρχές θα αναθεωρήσουν το Καταστατικό 
της Τράπεζας της Ελλάδος, ώστε αυτό να προβλέπει συλλογική λήψη αποφάσεων σε 
επίπεδο διευθυντικών στελεχών (Διοικητή και Υποδιοικητών) και συνεχή λογοδοσία 
μέσω της εσωτερικής εποπτείας από μη εκτελεστικά μέλη του Γενικού Συμβουλίου 
(συμπεριλαμβανόμενης και της εποπτείας σε άλλα θέματα, πλην των καθηκόντων που 
σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών - ΕΣΚΤ). Η Κυβέρνηση 
θα αναθεωρήσει, επίσης, τη δομή και τα δικαιώματα των μετόχων της Τράπεζας της 
Ελλάδος ώστε να εξαλείψει πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων στο ρόλο δημόσιας 
πολιτικής  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος  (π.χ.  απαγορεύοντας  στα  εποπτευόμενα 
ιδρύματα τις μετοχικές συμμετοχές και καθορίζοντας ένα ανώτατο όριο στον αριθμό 
ψήφων που μπορεί να ασκήσει ο καθένας ή συγγενείς ιδιώτες μέτοχοι) μέχρι το τέλος 
Δεκεμβρίου του 2012.



4          ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

4.1  Διασφάλιση  της  ταχείας  προσαρμογής  της  αγοράς  εργασίας  και  
ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας 

Δεδομένου  ότι  η  έκβαση  του  κοινωνικού  διαλόγου  για  την  προώθηση  της 
απασχόλησης  και  της  ανταγωνιστικότητας  δεν  ανταποκρίθηκε  στις  προσδοκίες,  η 
Κυβέρνηση  θα  λάβει  μέτρα  για  την  ενθάρρυνση  της  ταχείας  προσαρμογής  του 
κόστους  εργασίας  ώστε  να  καταπολεμηθεί  η  ανεργία  και  να  αποκατασταθεί  η 
ανταγωνιστικότητα με βάση το κόστος, για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας 
των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας, για την ευθυγράμμιση των 
συνθηκών της εργασίας στις πρώην κρατικές επιχειρήσεις με αυτές του υπόλοιπου 
ιδιωτικού  τομέα  και  για  την  ευελιξία  των  συμφωνιών  για  τις  ώρες  εργασίας.  Η 
στρατηγική  αυτή  πρέπει  να  στοχεύει  στη  μείωση  του  ονομαστικού  μοναδιαίου 
κόστους εργασίας κατά 15% στο διάστημα 2012-14. Συγχρόνως, η Κυβέρνηση θα 
προωθήσει  την  ομαλή  διαπραγμάτευση  των  μισθών  στα  διάφορα  επίπεδα  και  θα 
καταπολεμήσει την αδήλωτη εργασία. 

Εξαιρετικά νομοθετικά μέτρα για το καθορισμό των μισθών

Πριν την εκταμίευση, υιοθετούνται τα παρακάτω μέτρα: 

• Οι ελάχιστοι μισθοί που ορίζονται από την εθνική γενική συλλογική σύμβαση 
εργασίας (ΕΓΣΣΕ) θα μειωθούν κατά 22% σε σύγκριση με το επίπεδο που 
ίσχυε την 1η Ιανουαρίου 2012.  Για τους νέους  (ηλικίας κάτω των 25),  οι 
μισθοί που ορίζονται από την εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας θα 
μειωθούν κατά 32% χωρίς περιοριστικούς όρους. 

• Αναστέλλονται οι διατάξεις του νόμου και των συλλογικών συμβάσεων που 
προβλέπουν  αυτόματες  αυξήσεις  μισθών,  περιλαμβανομένων  εκείνων  περί 
ωριμάνσεων. 

Μεταρρυθμίσεις στο σύστημα καθορισμού των μισθών 

Η Κυβέρνηση θα εργασθεί  μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους  για τη μεταρρύθμιση 
του συστήματος καθορισμού των μισθών σε εθνικό επίπεδο. Έως το τέλος Ιούλιου 
2012 θα καταρτιστεί ένα χρονοδιάγραμμα για την αναθεώρηση της εθνικής γενικής 
συλλογικής  σύμβασης εργασίας.  Η πρόταση θα στοχεύει  στην αντικατάσταση του 
ύψους  των  μισθών  που  ορίζονται  στην  ΕΓΣΣΕ  με  ελάχιστο  ύψος  μισθού 
νομοθετημένο από την κυβέρνηση σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους.

Μέτρα  για  την  ενθάρρυνση  της  επαναδιαπραγμάτευσης  των 
συλλογικών συμβάσεων 

Πριν την εκταμίευση, τροποποιείται η νομοθεσία περί συλλογικών συμβάσεων με 
σκοπό τη προώθηση της προσαρμογής του συλλογικά διαπραγματευόμενου μισθού 



και  των  μη  μισθολογικών  όρων  στις  μεταβαλλόμενες  οικονομικές  συνθήκες,  σε 
τακτική και συχνή βάση. Ο Νόμος 1876/1990 θα τροποποιηθεί ως εξής: 

• Συλλογικές  συμβάσεις  που  αφορούν  μισθολογικούς  και  μη  μισθολογικούς 
όρους μπορούν να συναφθούν για μέγιστη διάρκεια 3 ετών. Συμβάσεις που 
έχουν  ήδη  συναφθεί  για  24  μήνες  ή  περισσότερο,  θα  έχουν  υπολειπόμενη 
διάρκεια 1 έτους. 

• Συλλογικές συμβάσεις που έχουν λήξει θα παραμείνουν σε ισχύ για μέγιστο 
χρονικό  διάστημα  3  μηνών.  Εάν  δεν  συναφθεί  νέα  συμφωνία,  μετά  το 
διάστημα αυτό, η αμοιβή θα επανέλθει στο βασικό μισθό και τα επιδόματα 
ωρίμανσης, τέκνων, εκπαίδευσης και βαρέων επαγγελμάτων θα συνεχίσουν να 
ισχύουν,  έως  ότου  αντικατασταθούν  από  εκείνα  της  νέας  συλλογικής 
σύμβασης ή των νέων ή τροποποιημένων ατομικών συμβάσεων. 

Αυξάνοντας  τη  δυναμική  των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων της  αγοράς 
εργασίας 

• Πριν την εκταμίευση,  αναθεωρείται  η νομοθεσία ώστε να λαμβάνει  χώρα 
διαιτησία  όταν  αυτό  συμφωνηθεί  από  εργαζομένους  και  εργοδότες.  Η 
κυβέρνηση θα ξεκαθαρίσει ότι η διαιτησία ισχύει μόνο για το βασικό μισθό 
και όχι για άλλες αμοιβές, και ότι λαμβάνονται υπόψη μαζί με τις νομικές 
διαστάσεις, οι οικονομικές και οι χρηματοπιστωτικές. 

• Επίσης,  έως  τον  Οκτώβριο  του  2012,  θα  καταρτιστεί  μία  ανεξάρτητη 
αξιολόγηση  της  λειτουργίας  της  διαιτησίας  και  της  μεσολάβησης, 
προκειμένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίες διαιτησίας και μεσολάβησης ώστε 
να διασφαλιστεί πως οι αποφάσεις της διαιτησίας αντανακλούν επαρκώς τις 
ανάγκες της μισθολογικής προσαρμογής.

Δεσμεύσεις από το παρελθόν και ειδικοί εργασιακοί όροι 

• Πριν την εκταμίευση,  καταργούνται  οι  όροι  περί μονιμότητας (συμβάσεις 
ορισμένου  χρόνου που ορίζεται  ότι  λήγουν  σε  κάποιο  όριο  ηλικίας  ή  στη 
συνταξιοδότηση) που περιλαμβάνονται σε νόμο ή σε συμβάσεις εργασίας. 

• Η  κυβέρνηση  διεξάγει  μία  αναλογιστική  μελέτη  των  πρώτου  πυλώνα 
συνταξιοδοτικών ταμείων σε εταιρείες όπου οι εισφορές για τα ταμεία  αυτά 
υπερβαίνουν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για τους εργαζόμενους του 
ιδιωτικού τομέα σε συγκρίσιμες επιχειρήσεις / βιομηχανίες που καλύπτονται 
από το ΙΚΑ. Με βάση τη μελέτη αυτή, η Κυβέρνηση μειώνει τις κοινωνικές 
εισφορές  για  τις  εταιρείες  αυτές  κατά  δημοσιονομικά  ουδέτερο  τρόπο. 
[ΤΡΙΜ. 3-2012]

Μη  μισθολογικά  εργασιακά  κόστη,  καταπολέμηση  της  αδήλωτης 
εργασίας και της εισφοροδιαφυγής  

Η Κυβέρνηση θα θεσπίσει νομοθεσία ώστε να μειώσει τις κοινωνικές εισφορές στο 
ΙΚΑ κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες και θα εφαρμόσει μέτρα που θα διασφαλίσουν ότι 



αυτό θα είναι  δημοσιονομικά ουδέτερο. Τα ποσοστά εισφορών θα μειωθούν μόνο 
όταν υπάρχουν μέτρα επαρκή για να καλύψουν την απώλεια εσόδων. Τα μέτρα που 
θα χρηματοδοτήσουν την μείωση των ποσοστών θα νομοθετηθούν σε δύο φάσεις. 
Πρώτον, πριν την εκταμίευση, θα υιοθετηθεί νομοθεσία να κλείσουν μικροί φορείς 
ειδικού σκοπού που ασχολούνται  με κοινωνικές  δαπάνες οι  οποίες  δεν αποτελούν 
προτεραιότητα (ΟΕΚ, ΟΕΕ),  με μεταβατική περίοδο που δε θα υπερβαίνει  τους 6 
μήνες.  Δεύτερον,  έως  τέλος  Σεπτέμβρη  2012,  η  κυβέρνηση  θα  προσαρμόσει  τις 
συντάξεις  (προστατεύοντας  τους  συνταξιούχους  με  χαμηλό  εισόδημα)  και  θα 
προσαρμόσει τη βάση για την είσπραξη των εισφορών.

Θα διεξαχθεί μία ανεξάρτητη αξιολόγηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της 
δομής  και  των  δραστηριοτήτων  του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας.  Θα 
παρουσιαστούν  οι  διορθωτικές  ενέργειες  για  την  αντιμετώπιση  της 
αναποτελεσματικότητας που διαπιστώνεται στην προαναφερόμενη αξιολόγηση. Οι εν 
λόγω ενέργειες ενδεχομένως να περιλαμβάνουν κάποιες αλλαγές στην οργάνωση και 
τον τρόπο εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ενισχυμένους μηχανισμούς 
κατά της απάτης και της διαφθοράς, καθώς και ενισχυμένες χρηματικές και νομικές 
κυρώσεις για παραβάσεις νόμων, εργασιακών κανονισμών και για εισφοροδιαφυγή. 
Θα τεθούν ποσοτικοί στόχοι για το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας ως προς τον αριθμό 
των ελέγχων αδήλωτης εργασίας που πρέπει να εκτελεστούν [ΤΡΙΜ.2-2012]. 

Έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2012 θα αναπτυχθεί ένα πλήρως διαρθρωμένο σχέδιο για 
την  είσπραξη  των  κοινωνικών  εισφορών.  Ήδη  έως  το  τέλος  Μαρτίου  2012,  η 
είσπραξη των φόρων και των κοινωνικών εισφορών των μεγαλύτερων οφειλετών  
ενοποιείται,  και  θα  υπάρξουν  κοινοί  έλεγχοι  των  φόρων  και  των  κοινωνικών 
εισφορών για τους μεγάλους πληρωτές. 

Η  Κάρτα  Εργασίας  θα  εισαχθεί  σταδιακά  από  το  Μάρτιο  του  2012 και  κάθε 
επιχείρηση σε  συγκεκριμένους  τομείς  θα  υποχρεούται  να τη  χρησιμοποιεί  έως το 
τέλος  του  2012.  Για  όσες  επιχειρήσεις  χρησιμοποιούν  την  κάρτα  εργασίας,  θα 
καταστεί υποχρεωτική η ταυτόχρονη πληρωμή μισθών, παρακρατηθέντων φόρων επί 
της μισθοδοσίας και κοινωνικών εισφορών με ηλεκτρονικά μέσα [ΤΡΙΜ.2-2012].

4.2        Βελτίωση  του  επιχειρηματικού  περιβάλλοντος  και  ενίσχυση 
του ανταγωνισμού στις ανοικτές αγορές 

Νομοθετικά Κατοχυρωμένα Επαγγέλματα 

Εφαρμογή του Κεφαλαίου Α του Νόμου 3919/2011

Πριν την εκταμίευση, η Κυβέρνηση ελέγχει και προβαίνει στις απαραίτητες αλλαγές 
προκειμένου  να  διασφαλίσει  ότι  το  κανονιστικό  πλαίσιο  (δηλ.  νόμοι,  προεδρικά 
διατάγματα,  υπουργικές  αποφάσεις,  εγκύκλιοι)  των  ακόλουθων  επαγγελμάτων  και 
οικονομικών  δραστηριοτήτων  συνάδει  πλήρως  με  το  Κεφάλαιο  Α  του  Νόμου 
3919/2011: 



• Ιδιώτες  πάροχοι  υπηρεσιών  πρωτοβάθμιας  περίθαλψης,  δηλ.  i)  ιδιώτες 
πάροχοι υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης (ιδιώτες ιατροί 
και  οδοντίατροι,  ιδιωτικοί  όμιλοι  ιατρών  και  οδοντιάτρων,  ιδιωτικά 
διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικά κέντρα φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης), 
ii)  μονάδες  χρόνιας  αιμοκάθαρσης  εκτός  νοσοκομείων  και  κλινικών,  iii) 
οδοντοτεχνικά εργαστήρια, iv) καταστήματα οπτικών και φακών επαφής, v) 
κέντρα φυσιοθεραπείας, vi) κέντρα αισθητικής, vii) επιχειρήσεις υπηρεσιών 
αδυνατίσματος/διατροφής

• Φορτοεκφορτωτές/ φορτωτές για χερσαίες επιχειρήσεις σε κεντρικές αγορές 

• Ορκωτοί εκτιμητές

• Λογιστές και φοροτεχνικοί 

• Αναλογιστές

• Εταιρείες προσωρινής απασχόλησης 

• Ιδιωτικά συμβουλευτικά γραφεία για θέματα εργασίας 

• Τουριστικοί οδηγοί 

• Μεσίτες ακινήτων 

Η Κυβέρνηση δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της μία έκθεση  [ΤΡΙΜ.1-2012] σχετικά 
με την εφαρμογή του Νόμου 3919/2011, η οποία περιλαμβάνει: 

• κατάλογο των επαγγελμάτων/  οικονομικών  δραστηριοτήτων που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου νόμου, 

• χρονοδιάγραμμα  για  τον  έλεγχο  και  την  εξάλειψη  ασυνεπειών  μεταξύ  του 
Κεφαλαίου  Α  του  Νόμου  3919/2011  και  των  κανονισμών  (δηλ.  νόμων, 
Προεδρικών  Διαταγμάτων,  Υπουργικών  Αποφάσεων  και  εγκυκλίων)  των 
επαγγελμάτων και των οικονομικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο εν 
λόγω  κεφάλαιο.  Το  χρονοδιάγραμμα  προσδιορίζει  τον  κατάλογο  των 
επαγγελμάτων  και  των  οικονομικών  δραστηριοτήτων  με  σειρά 
προτεραιότητας  ανάλογα  με  την  οικονομική  τους  σημασία,  η  οποία  θα 
αξιολογείται  κάθε  τρίμηνο με σκοπό να έχει  ολοκληρωθεί  η συγκεκριμένη 
διαδικασία έως το τέλος του 2012. 

Αναφορικά  με  τα  επαγγέλματα  για  τα  οποία  απαιτείται  επαναφορά  περιορισμών 
σύμφωνα  με  τις  αρχές  της  αναγκαιότητας,  της  αναλογικότητας  και  του δημόσιου 
συμφέροντος, η κυβέρνηση θα περάσει την απαιτούμενη νομοθεσία το αργότερο έως 
το τέλος Ιουνίου 2012, κατόπιν διαβουλεύσεων με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και 
τους εκπροσώπους της Επιτροπής, του ΔΝΤ και της ΕΚΤ. 

Μέτρα για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα που εμπίπτουν στο 
κεφάλαιο Β του Νόμου 3919/2011 

Επίσης, η Κυβέρνηση υιοθετεί σχετική νομοθεσία [ΤΡΙΜ.2-2012] για:



• την ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία των επαγγελματικών φορέων, με 
τη  δημοσίευση  στην  ιστοσελίδα  κάθε  επαγγελματικής  οργάνωσης  των 
παρακάτω πληροφοριών: 

○ τις ετήσιες λογιστικές καταστάσεις της επαγγελματικής οργάνωσης 

○ την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναλυτικά  ανά 
αξίωμα

○ τα ποσά των ισχυουσών εισφορών ανά είδος και είδος υπηρεσίας που 
παρέχεται  από  τις  επαγγελματικές  οργανώσεις,  καθώς  και  τους 
κανόνες για τον υπολογισμό και την εφαρμογή αυτών

○ στατιστικά  και  συνολικά  δεδομένα  σχετικά  με  τις  επιβαλλόμενες 
κυρώσεις,  σύμφωνα  πάντοτε  με  τη  νομοθεσία  περί  προστασίας 
προσωπικών δεδομένων

○ στατιστικά και συνολικά δεδομένα σχετικά με αξιώσεις ή παράπονα 
που έχουν κατατεθεί από καταναλωτές ή οργανώσεις καθώς και τους 
λόγους αποδοχής ή απόρριψης των εν λόγω αξιώσεων ή παραπόνων, 
σύμφωνα  πάντοτε  με  τη  νομοθεσία  περί  προστασίας  προσωπικών 
δεδομένων

○ τυχόν  αλλαγές  στους  επαγγελματικούς  κώδικες  δεοντολογίας,  εάν 
υφίστανται

○ τους κανόνες σχετικά με το ασυμβίβαστο και οποιαδήποτε κατάσταση 
χαρακτηρίζεται  από  σύγκρουση  συμφερόντων  και  σχετίζεται  με  τα 
μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων.

Πρόσθετα μέτρα για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα 

Σχετικά  με  τις  καθορισμένες  αμοιβές  που  ισχύουν  για  τα  βασικά  κατοχυρωμένα 
επαγγέλματα: 

• Η  Κυβέρνηση  τροποποιεί  το  Άρθρο  10  του  Προεδρικού  Διατάγματος 
100/2010 σχετικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησης και ισχυουσών αμοιβών 
για ενεργειακούς επιθεωρητές, προκειμένου να καταργηθεί η ελάχιστη αμοιβή 
για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενεργειακού ελέγχου και να αντικατασταθεί η 
πάγια αμοιβή ανά τετραγωνικό μέτρο με τη μέγιστη αμοιβή [ΤΡΙΜ.2-2012]. 

•  Για τα νομικά επαγγέλματα, η Κυβέρνηση εκδίδει ένα Προεδρικό Διάταγμα, 
το οποίο ορίζει προκαταβαλλόμενα ποσά για κάθε διαδικαστική ενέργεια ή 
παράσταση  ενώπιον  του  δικαστηρίου  (ορίζει  δηλαδή  ένα  σύστημα 
προκαταβαλλόμενων  καθορισμένων/  προσυμφωνημένων  ποσών  για  κάθε 
διαδικαστική ενέργεια ή παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου από δικηγόρο, 
το  οποίο  δεν  συνδέεται  με  κάποιο  συγκεκριμένο  «ποσό  αναφοράς»). 
[ΤΡΙΜ.1-2012]

• Η Κυβέρνηση διεξάγει μία αξιολόγηση σχετικά με το βαθμό στον οποίο οι 
εισφορές  των  δικηγόρων  και  των  αρχιτεκτόνων  για  την  κάλυψη  των 
λειτουργικών δαπανών των επαγγελματικών οργανώσεών τους είναι εύλογες, 
αναλογικές και δικαιολογημένες. [ΤΡΙΜ.1-2012]

• Η Κυβέρνηση προσδιορίζει μέτρα για την αποσύνδεση της φορολογίας, των 
εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης,  των  (τυχόν)  μερισμάτων  και  των 
καταβολών  προς  τις  επαγγελματικές  ενώσεις  από  τις  δικηγορικές  αμοιβές. 
[Απρίλιος 2012]



• Η Κυβέρνηση ορίζει τις εισφορές των δικηγόρων και των μηχανικών προς τις 
επαγγελματικές  τους  οργανώσεις,  οι  οποίες  εισφορές  αντανακλούν  τα 
λειτουργικά  έξοδα  για  τις  υπηρεσίες  που  παρέχονται  από  τις  εν  λόγω 
οργανώσεις.  Οι  εν  λόγω  εισφορές  καταβάλλονται  περιοδικά  και  δεν 
συνδέονται με τις τιμές που χρεώνονται από τα επαγγέλματα [ΤΡΙΜ.3-2012]

Αναθεώρηση  των  περιορισμών  στις  δραστηριότητες  των  νομοθετικά 
κατοχυρωμένων επαγγελμάτων:

• Η Κυβέρνηση παρουσιάζει τα αποτελέσματα ελέγχου των κανονισμών των 
επαγγελμάτων  προκειμένου  να  αξιολογηθεί  η  αιτιολόγηση  και  η 
αναλογικότητα των απαιτήσεων που περιορίζουν κάποιες δραστηριότητες σε 
παρόχους με συγκεκριμένα επαγγελματικα προσόντα. [ΤΡΙΜ.2-2012]

• Η Κυβέρνηση τροποποιεί τις αδικαιολόγητες ή δυσανάλογες απαιτήσεις που 
περιορίζουν  κάποιες  δραστηριότητες  σε  παρόχους  με  συγκεκριμένα 
επαγγελματικα  προσόντα,  ξεκινώντας  από  τα  βασικά  κατοχυρωμένα 
επαγγέλματα. [ΤΡΙΜ.3-2012] 

Μεταρρύθμιση του κώδικα περί δικηγόρων 

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Κυβέρνησης για την αναθεώρηση του Κώδικα 
περί  Δικηγόρων,  η  Κυβέρνηση τροποποιεί  τους  όρους  εισδοχής  και  επανεισδοχής 
καθώς  και  τις  προϋποθέσεις  άσκησης  του  επαγγέλματος.  Το  προσχέδιο  νόμου 
κατατίθεται  στην  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  έως  το  τέλος  Φεβρουαρίου  2012  και 
υιοθετείται έως το τέλος Ιουνίου 2012. 

Πριν το τέλος Ιουνίου 2012,  υιοθετείται νομοθεσία για: 

• την τροποποίηση ή κατάργηση διατάξεων σχετικά  με την τιμολόγηση, την 
πρόσβαση και την άσκηση επαγγελματικών ή οικονομικών δραστηριοτήτων 
που αντίκεινται στο Νόμο 3919/2011, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
τις αρχές ανταγωνισμού. Πιο συγκεκριμένα, 

○ καταργείται το Άρθρο 42.1 του Νομοθετικού Διατάγματος 3026/1954 
σχετικά με την υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου για την υπογραφή 
πράξεων  ενώπιον  συμβολαιογράφου  για  μία  σειρά  νομικών 
συναλλαγών, 

○ καταργούνται τα Άρθρα 92.2 και 92Α του Νομοθετικού Διατάγματος 
3026/1954  που  προβλέπουν  το  ελάχιστο  ποσό  που  οφείλεται  σε 
δικηγόρους που αμείβονται αποκλειστικά για υπηρεσίες που παρέχουν 
με έμμισθη εντολή. Το παρόν προβλέπεται με την επιφύλαξη ύπαρξης 
κανόνων αμοιβής για τους ασκούμενους δικηγόρους. 

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων 

Λαμβάνονται  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  προκειμένου  να  εξασφαλιστεί  η 
αποτελεσματική  εφαρμογή των κανόνων της  ΕΕ σχετικά  με  την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων, περιλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις αποφάσεις 
του  Δικαστηρίου  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  (μεταξύ  άλλων,  σχετικά  με  τα 
διπλώματα που απονέμονται βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης).



Συγκεκριμένα, η Κυβέρνηση:

• συνεχίζει να επικαιροποιεί τα στοιχεία ως προς τον αριθμό των αιτήσεων που 
εκκρεμούν προς αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και τα αποστέλλει 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

• παρουσιάζει προσχέδιο νόμου μέχρι το τέλος Μαρτίου 2012, προς υιοθέτηση 
εντός  του  ΤΡΙΜ.2-2012, προκειμένου  να  αρθεί  η  απαγόρευση  της 
αναγνώρισης των επαγγελματικών τίτλων που προέρχονται από διπλώματα τα 
οποία  απονέμονται  βάσει  συμφωνίας  δικαιόχρησης.  Οι  κάτοχοι  των 
διπλωμάτων  που  απονέμονται  βάσει  συμφωνίας  δικαιόχρησης,  από  άλλα 
Κράτη Μέλη θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να εργάζονται στην Ελλάδα υπό 
τους ίδιους όρους όπως και οι κάτοχοι ελληνικών πτυχίων. 

Οδηγία των Υπηρεσιών

Η Κυβέρνηση ολοκληρώνει την υιοθέτηση των αλλαγών στην υφιστάμενη τομεακή 
νομοθεσία  για  σημαντικούς  τομείς  υπηρεσιών,  όπως  το  λιανικό  εμπόριο  (π.χ. 
υπαίθριες  αγορές και υπαίθριο εμπόριο),  η γεωργία (π.χ.  σφαγεία),  η απασχόληση 
(γραφεία εύρεσης εργασίας), οι υπηρεσίες ακινήτων και οι τεχνικές υπηρεσίες (αντ.  
ενότητα  επιχειρηματικού  περιβάλλοντος).  Η  Κυβέρνηση  επίσης  υιοθετεί  αλλαγές 
στους κανονισμούς των υπολοίπων τομέων, διασφαλίζοντας πλήρη συμμόρφωση με 
την οδηγία.

Οι κανονισμοί θα πρέπει: 

• να διευκολύνουν την εγκατάσταση: 

○ καταργώντας ή τροποποιώντας τις απαιτήσεις που απαγορεύονται από 
την Οδηγία των Υπηρεσιών, 

○ καταργώντας  ή  τροποποιώντας  αδικαιολόγητες  ή  δυσανάλογες 
απαιτήσεις,  περιλαμβανομένων όσων σχετίζονται  με ποσοτικούς και 
εδαφικούς  περιορισμούς,  απαιτήσεις  νομικής  μορφής,  απαιτήσεις 
μετοχικής  σύνθεσης,  προκαθορισμένες  ελάχιστες  και/  ή  μέγιστες 
αμοιβές και περιορισμούς σε πολυκλαδικές δραστηριότητες. 

• να  διευκολύνουν  την  παροχή  διασυνοριακών  υπηρεσιών,  ούτως  ώστε  οι 
πάροχοι  των  εν  λόγω  διασυνοριακών  υπηρεσιών  να  πρέπει  να 
συμμορφώνονται με συγκεκριμένες απαιτήσεις του ελληνικού δικαίου, μόνο 
σε εξαιρετικές  περιπτώσεις  (όταν προβλέπεται  από τα Άρθρα 16 ή 17 της 
Οδηγίας των Υπηρεσιών),

• να παρέχουν  ασφάλεια δικαίου στους  παρόχους  διασυνοριακών υπηρεσιών 
ορίζοντας στη σχετική (τομεακή) νομοθεσία ποιες  απαιτήσεις  δύνανται και 
ποιες απαιτήσεις δεν δύνανται να εφαρμοστούν στις διασυνοριακές υπηρεσίες. 

Συγκεκριμένα,  οι  παρακάτω  εκκρεμούντες  κανονισμοί  υιοθετούνται  έως 
το ΤΡΙΜ.1-2012:

• Νόμος  που  παρέχει  τη  δυνατότητα  δεύτερης  εγκατάστασης  για  ιδιωτικά 
γραφεία  εύρεσης  εργασίας,  εξαλείφοντας  τα  προκαθορισμένα  μέγιστα 
ποσοστά, καταργώντας την απαίτηση για ελάχιστο αριθμό εργαζομένων και 



επιτρέποντας  τη  διασυνοριακή  παροχή  υπηρεσιών  από  ιδιωτικά  γραφεία 
εύρεσης εργασίας,

• Νόμος περί μεσιτών ακίνητης περιουσίας, 

• Προεδρικό  Διάταγμα  το  οποίο  καταργεί  την  οικονομική  δοκιμασία  για  το 
άνοιγμα σφαγείων. 

Η Κυβέρνηση διεξάγει μία ανάλυση αναλογικότητας των περιορισμών που ισχύουν 
στο υπαίθριο/ πλανόδιο εμπόριο για κριτήρια κοινωνικής πολιτικής. [ΤΡΙΜ.1-2012]. 

Η Κυβέρνηση διασφαλίζει επίσης: 

• ότι  το  Ενιαίο  Κέντρο  Εξυπηρέτησης  (ΕΚΕ)  (Point  of  Single  Contact) 
λειτουργεί πλήρως για όλους τους τομείς που καλύπτονται από την Οδηγία 
των Υπηρεσιών, 

• ότι το ΕΚΕ διακρίνει τις διαδικασίες που ισχύουν για όλους τους παρόχους 
υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και σε εκείνες που ισχύουν 
για  τους  διασυνοριακούς  παρόχους  (ιδιαίτερα  για  τα  κατοχυρωμένα 
επαγγέλματα), 

• ότι υπάρχει επαρκής σύνδεση μεταξύ του ΕΚΕ και των υπολοίπων αρμοδίων 
αρχών (περιλαμβανομένων των υπηρεσιών μιας στάσης [one-stop shops], των 
επαγγελματικών  ενώσεων  και  της  αναγνώρισης  των  επαγγελματικών 
προσόντων). [ΤΡΙΜ.1-2012].

Μελέτες για την ευελιξία τιμών 

Η  Κυβέρνηση  ελέγχει  τους  βασικούς  τομείς  υπηρεσιών  (περιλαμβανομένης  της 
λιανικής  και  χονδρικής  διανομής)  και  καταρτίζει  ένα  σχέδιο  δράσης  για  την 
προώθηση  του  ανταγωνισμού  και  τη  διευκόλυνση  της  ευελιξίας  των  τιμών  στις 
αγορές προϊόντων. [Απρίλιος 2012]. 

Επιχειρηματικό περιβάλλον 

Πακέτο  μεταρρυθμιστικών  μέτρων  για  τη  βελτίωση  του  επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος 

Η  Κυβέρνηση  υιοθετεί  πακέτο  μέτρων  για  τη  βελτίωση  του  επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος, για:

• Να  αναθεωρήσει  και  να  κωδικοποιήσει  το  νομοθετικό  πλαίσιο  για  τις 
εξαγωγές  (δηλ  του  Ν.936/79  και  του  ΝΔ  3999/59),  να  καταργήσει  την 
υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο εξαγωγέων του Εμπορικού Επιμελητηρίου 
και  να  καθορίσει  το  πλαίσιο  για  την  εισαγωγή ενός  ενιαίου  ηλεκτρονικού 
παραθύρου εξαγωγών. [1ο τρίμηνο 2012]

• Να  τροποποιήσει  τα  άρθρα  26.2,  43B,  49.1,  49.5,  69.3  και  70.1  του  Ν. 
2190/1920,  τα  αντίστοιχα  άρθρα του Ν.  3190/1955 και  κάθε  άλλη νομική 
διάταξη προκειμένου να άρει την απαίτηση δημοσίευσης εταιρικών στοιχείων 
σε εφημερίδες κάθε είδους στην περίπτωση εταιριών με δικτυακό τόπο. Αυτό 
ισχύει  με  την  επιφύλαξη  της  δημοσίευσης  εταιρικών  στοιχείων  στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης/ ΓΕΜΗ. [1ο τρίμηνο 2012]



•   Να καταργήσει  το άρθρο 24 του Ν.2941/2001,  το  οποίο απαγορεύει  την 
πώληση  εμπορευμάτων  σε  τιμές  χαμηλότερες  του  κόστους  αγοράς.  Αυτό 
ισχύει με την επιφύλαξη του άρθρου 2 του Ν.3959/ 2001 περί καταχρηστικής 
εκμετάλλευσης  δεσπόζουσας  θέσης  με  τη  μορφή  της  επιθετικής  πολιτικής 
τιμών και του Ν.149/14 περί αθέμιτου ανταγωνισμού. [1ο τρίμηνο 2012] 

•  Να  άρει  τα  εμπόδια  προκειμένου  οι  έμποροι  λιανικής  να  πωλούν 
συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων όπως βρεφικές τροφές, όπως προβλέπει 
ο Ν.3526/2007 και η νομοθεσία εφαρμογής του. [1ο τρίμηνο 2012] 

•   Να καταργήσει τα άρθρα 9 και 12 της ΥΑ A2-3391 σχετικά με την υποβολή 
τιμοκαταλόγων χονδρικής, στοιχείων κόστους και συμβάσεων στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. [1ο τρίμηνο 2012] 

•   Να τροποποιήσει  το άρθρο 22 του Ν.3054/2002 που ρυθμίζει  την αγορά 
πετρελαιοειδών  και  άλλες  διατάξεις,  καθώς  και  την  υπουργική  απόφαση 
εφαρμογής  της,  προκειμένου  να  απελευθερωθούν  πλήρως  τα  ωράρια  των 
πρατηρίων  υγρών  καυσίμων,  με  παράλληλη  εφαρμογή  του  τρέχοντος 
συστήματος  υποχρεωτικής  νυκτερινής  λειτουργίας,  εκ  περιτροπής,  σε 
ορισμένο  αριθμό  πρατηρίων  υγρών  καυσίμων  ανά  νομαρχία,  πέραν  των 
κανονικών ωρών λειτουργίας. [1ο τρίμηνο 2012] 

•   Να τροποποιήσει το άρθρο 11 παρ.1 του Ν. 3897/2010 προκειμένου α) να 
μειωθεί  η  ελάχιστη  απόσταση  που  προβλέπει  το  εν  λόγω  άρθρο  μεταξύ 
σταθμού υγρών καυσίμων και χώρων των οποίων η χωρητικότητα ξεπερνάει 
τα  50  άτομα,  β)  να  καταργηθεί  η  απαίτηση  κατασκευής  ανεξάρτητης 
κυκλοφοριακής σύνδεσης για πρατήρια καυσίμων εντός έκτασης υπεραγοράς, 
όπως προβλέπει το άρθρο 11 παρ.1, του Ν. 3897/2010 και γ) να τροποποιηθεί 
το άρθρο 11, παρ.6 του ίδιου νόμου προκειμένου να επιτραπεί σε πολίτες του 
ΕΟΧ να να ανοίξουν πρατηρίων υγρών καυσίμων στην Ελλάδα. [2ο τρίμηνο 
2012] 

• Να καταργήσει το άρθρο 12, παρ.2, του Ν. 3853/2010, το οποίο προβλέπει ότι 
τα προσύμφωνα σύστασης εταιριών θα πρέπει να προτείνονται  αρχικά από 
τους συμβολαιογραφικούς και δικηγορικούς συλλόγους προτού το Υπουργείο 
Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας  και  Ναυτιλίας  μπορέσει  να  εκδώσει  τη 
σχετική κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται  σε αυτό.  [1ο τρίμηνο 
2012] 

•   Να παύσει τη διάθεση της εισφοράς 0,15% (που προβλέπεται στην ΚΥΑ 
25323/1960 και το άρθρο 64 του Ν.1249/1982), η οποία επιβάλλεται επί της 
αξίας CIF (κόστος, ασφάλιση και ναύλος) των αγαθών που εισάγονται από 
χώρες  εκτός  ΕΕ  υπέρ  του  Λογαριασμού  Αρωγής  Εξωτερικού  Εμπορίου 
(Assistance Account of Foreign Trade). Η Κυβέρνηση διαθέτει τα ανωτέρω 
ποσά στον κρατικό προϋπολογισμό του 2013. [2ο τρίμηνο 2012] 

•   Να παύσει τη διάθεση της εισφοράς 0,5% που προβλέπει ο Α.Ν. 788/48 και 
ο Ν.3883/1958 επί της αξίας όλων των εισαγομένων εμπορευμάτων υπέρ του 
Εθνικού  Μετσόβιου  Πολυτεχνείου,  του  Πανεπιστημίου  της  Θεσσαλονίκης, 
της Ακαδημίας Αθηνών, και για την προώθηση των εξαγωγών. Η Κυβέρνηση 
διαθέτει  τα  ανωτέρω  ποσά  στον  κρατικό  προϋπολογισμό  του  2013.  [2ο 
τρίμηνο 2012]

•   Να παύσει τη διάθεση του μη ανταποδοτικού τέλους που καταβάλλεται μέσω 
του λογαριασμού της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού υπέρ της εκτέλεσης 
εργασιών που προβλέπει το Αριθ.  T. 4363/1236. Η Κυβέρνηση διαθέτει τα 
ανωτέρω ποσά στον κρατικό προϋπολογισμό του 2013. [2ο τρίμηνο 2012]



•   Να  παύσει  τη  διάθεση  του  μη  ανταποδοτικού  τέλους  επί  της  τιμής  των 
καυσίμων  υπέρ  του  Ταμείου  Αμοιβαίας  Κατανομής  Χειριστών  Αντλιών 
Πετρελαίου  Υγρών Καυσίμων  (Mutual  Distribution  Fund of  the  Oil-Pump 
Operators  of  Liquid  Fuel).  Η Κυβέρνηση διαθέτει  τα  ανωτέρω ποσά στον 
κρατικό προϋπολογισμό του 2013. [2ο τρίμηνο 2012]

Ε  φαρμογή  του  Ν.  3982/2011  περί  απλοποίησης  της  αδειοδότησης   
τεχνικών  επαγγελματικών  και  μεταποιητικών  δραστηριοτήτων  και 
επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις

Η Κυβέρνηση: 

•   Εκδίδει Κοινή Υπουργική Απόφαση για το βαθμό όχλησης που προβλέπεται 
στο άρθρο 20, παρ.9, του Ν.3982/2011. [Μάρτιος του 2012] 

• Εκδίδει  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  για  τους  τυποποιημένους 
περιβαλλοντικούς όρους για βιομηχανικές δραστηριότητες, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 36, παρ.1, του Ν. 3982/2011. [Μάρτιος του 2012] 

• Εκδίδει Προεδρικά Διατάγματα για τις προϋποθέσεις έκδοσης άδειας τεχνικών 
βιομηχανίας, υδραυλικών, τεχνικών υγρών και αερίων καυσίμων, ψυκτικών 
και χειριστών μηχανημάτων στις  κατασκευές,  όπως προβλέπει το άρθρο 4, 
παρ.4, του Ν. 3982/2011. [Μάρτιος του 2012] 

•   Εκδίδει  Προεδρικά  Διατάγματα  για  τις  προϋποθέσεις  έκδοσης  άδειας 
ηλεκτρολόγων, όπως προβλέπει το άρθρο 4, παρ.4, του Ν. 3982/2011. [Μάιος 
του 2012]

• Εκδίδει Προεδρικό Διάταγμα για τους Πιστοποιημένους Επιθεωρητές, όπως 
προβλέπει το άρθρο 27, παρ.4, του Ν. 3982/2011. [2ο τρίμηνο 2012]

•   Εκδίδει  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  για  τη  διαδικασία  αδειοδότησης 
επιχειρηματικών  πάρκων,  όπως  προβλέπει  το  άρθρο  46,  παρ.6,  του  Ν. 
3982/2011. [Μάρτιος του 2012]

Εφαρμογή  του  Ν.  4014/2011  για  την  περιβαλλοντική  αδειοδότηση  έργων  και 
δραστηριοτήτων

Η Κυβέρνηση: 

▪  Εκδίδει  την  Υπουργική  Απόφαση  που  προβλέπει  το  άρθρο  2,  παρ.7,  του 
Ν.4014/2011  για  την  περιβαλλοντική  αδειοδότηση  έργων  και  δραστηριοτήτων,  η 
οποία  παραθέτει  τις  απαιτήσεις  για  το  περιεχόμενο  της  απόφασης  έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τον τύπο του έργου ή της δραστηριότητας.  [2ο 
τρίμηνο 2012] 

▪  Εκδίδει  τις  Υπουργικές  Αποφάσεις  που  προβλέπει  το  άρθρο  8,  παρ.3,  του 
Ν.4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων (πλην 
των  βιομηχανικών  δραστηριοτήτων),  η  οποία  παραθέτει  τις  πρότυπες 
περιβαλλοντικές δεσμεύσεις  των έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Β, και το 
άρθρο 2, παρ.12, του Ν.4014/2011 για τον περαιτέρω προσδιορισμό της διαδικασίας 
και των συγκεκριμένων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης [2ο τρίμηνο 2012] 



Ελλάδα φιλική στις επιχειρήσεις 

Η Κυβέρνηση δημοσιεύει στο δικτυακό της τόπο ένα σχέδιο για μια Επιχειρηματικά 
Φιλική Ελλάδα, το οποίο αντιμετωπίζει  τους εναπομείναντες  περιορισμούς  για τις 
επιχειρηματικές  δραστηριότητες,  τις  επενδύσεις  και  την καινοτομία,  οι  οποίοι  δεν 
καλύπτονται από άλλο σημείο του παρόντος μνημονίου. [τέλος Φεβρουαρίου 2012] 

Η Κυβέρνηση εφαρμόζει το σχέδιο δράσης για μια Επιχειρηματικά Φιλική Ελλάδα. 
[1ο τρίμηνο 2012] Το σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν μεταξύ άλλων: 

▪  στην ολοκλήρωση της δημιουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) με 
την  άμεση λήψη μέτρων για  την  ολοκλήρωση της  βάσης  δεδομένων  ΓΕΜΗ, την 
περαιτέρω  ανάπτυξη  των  δικτυακών  υπηρεσιών  και  της  χρήσης  ηλεκτρονικών 
υπογραφών,  τη  διασύνδεση  του  ΓΕΜΗ  με  τα  πληροφοριακά  συστήματα  του 
Επιμελητηρίου και  με το Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Point of Single  Contact), 
προκειμένου  να  εξασφαλίζεται  η  πρόσβαση  στην  ηλεκτρονική  ολοκλήρωση  των 
διαδικασιών τόσο για την ίδρυση επιχειρήσεων όσο και των διοικητικών διαδικασιών 
που είναι απαραίτητες για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Έως τον  Ιούλιο 
του 2012, όλες οι εταιρίες που έχουν ιδρυθεί στην Ελλάδα θα πρέπει να μπορούν να 
δημοσιεύουν όλα τα σχετικά εταιρικά στοιχεία μέσω του ΓΕΜΗ

▪  στην απλούστευση των περιβαλλοντικών και οικοδομικών αδειών και των αδειών 
λειτουργίας 

▪  στην ανάπτυξη "ενιαίου ηλεκτρονικού παραθύρου" το  οποίο θα συγκεντρώνει τις 
τυποποιημένες εμπορικές πληροφορίες και θα απλουστεύει τον αριθμό των εγγράφων 
που απαιτούνται για τις εξαγωγές

▪  στην  αντιμετώπιση  των  περιορισμών  στον  τομέα  των  μεταφορών, 
συμπεριλαμβανομένης  της  μεταφοράς  κενών  εμπορευματοκιβωτίων  και  μη 
επικίνδυνων αποβλήτων.

Κτηματολόγιο και χωροταξικός σχεδιασμός 

Η Κυβέρνηση επιταχύνει την ολοκλήρωση του κτηματολογίου, προκειμένου:

▪  να προκηρύξει όλα τα εναπομείναντα δικαιώματα (περίπου 15 εκατομμύρια) και να 
κατακυρώσει κτηματολογικά έργα για 7 εκατομμύρια δικαιώματα [4ο τρίμηνο 2012] 

▪  να  ψηφιοποιήσει  τις  λειτουργίες  όλων  των  υποθηκοφυλακείων  και 
συμβολαιογραφείων  και  να  μεταφέρει  όλες  τις  νεοεγγραφείσες  πράξεις  στο 
κτηματολόγιο έως το 2015

▪  να δημιουργήσει  κτηματολογικά γραφεία αποκλειστικής  λειτουργίας  για μεγάλα 
αστικά κέντρα έως το 2015

▪  να  δημιουργήσει  πλήρες  κτηματολογικό  μητρώο  και  κτηματολογικά  γραφεία 
αποκλειστικής λειτουργίας σε όλη την επικράτεια έως το 2020.



Η Κυβέρνηση ολοκληρώνει  την αναθεώρηση των 12 περιφερειακών χωροταξικών 
σχεδίων προκειμένου να τα καταστήσει συμβατά προς τα τέσσερα κλαδικά σχέδια για 
τη βιομηχανία, τον τουρισμό, τις ιχθυοκαλλιέργειες και την ανανεώσιμη ενέργεια. [4ο 
τρίμηνο 2012] 

Η Κυβέρνηση υιοθετεί νομοθεσία προκειμένου (α) να απλουστεύσει και να μειώσει 
τον απαιτούμενο χρόνο για τις πολεοδομικές διαδικασίες, (β) να επικαιροποιήσει και 
να κωδικοποιήσει τη νομοθεσία για τα δάση, τις δασικές εκτάσεις και τα πάρκα. [3ο 
τρίμηνο  2012]  Υιοθετεί  επίσης  νομοθετικά  μέτρα  για  τη  διαχείριση  των 
βιομηχανικών  επικίνδυνων  αποβλήτων  [2ο  τρίμηνο  2012] και  αδειοδοτεί 
τουλάχιστον  δύο  χώρους  διάθεσης  επικίνδυνων  αποβλήτων  έως  το  [4ο  τρίμηνο 
2012]. 



Λοιπά μέτρα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

▪  Eπιβαρύνσεις υπέρ τρίτων: ο κατάλογος των μη ανταποδοτικών τελών υπέρ τρίτων 
που  παρουσιάστηκε  στις  υπηρεσίες  της  Επιτροπής  το  Νοέμβριο  του  2011 
εξειδικεύεται  περαιτέρω  με  α)  τον  προσδιορισμό  των  δικαιούχων,  β)  τον 
προσδιορισμό της νομικής βάσης κάθε εισφοράς και β) με την ποσοτικοποίηση των 
εισφορών που καταβάλλουν οι καταναλωτές υπέρ αυτών των δικαιούχων, με σκοπό 
τον  εξορθολογισμό  αυτών  των  εισφορών  και/ή  τη  διοχέτευση  αυτών  μέσω  του 
κρατικού προϋπολογισμού. [2ο τρίμηνο 2012] 

▪  Αγορανομικές  διατάξεις:  Ολοκληρώνεται  η  αναθεώρηση  της  Υπουργικής 
Απόφασης  A2-3391/2009  για  τις  αγορανομικές  διατάξεις,  καθώς  και  κάθε  άλλη 
σχετική  νομοθεσία  [Μάρτιος  του  2012].  Αυτό  γίνεται  σε  συνεργασία  με  την 
Επιτροπή Ανταγωνισμού, προκειμένου να προσδιοριστούν τα διοικητικά βάρη και τα 
περιττά εμπόδια για τον ανταγωνισμό και να αναπτυχθούν εναλλακτικές,  λιγότερο 
περιοριστικές  πολιτικές  ούτως ώστε  να επιτευχθούν οι  στόχοι  της κυβέρνησης.  Η 
αναθεωρημένη Υπουργική Απόφαση για τις αγορανομικές διατάξεις υιοθετείται τον 
Απρίλιο του 2012.

▪  Έλεγχος  των  κανονισμών  που  περιορίζουν  την  επιχειρηματικότητα: Η 
Κυβέρνηση ολοκληρώνει διαρθρωμένη ανάλυση του τρόπου με τον οποίο η ρύθμιση 
σε  τομείς  όπως  οι  άδειες,  οι  κανόνες  υγείας  και  ασφάλειας  και  η  πολεοδομία, 
μπορούν να περιορίσουν άσκοπα την επιχειρηματικότητα και τον ανταγωνισμό σε 
σημαντικούς  τομείς  όπως  η  επεξεργασία  τροφίμων,  το  λιανικό  εμπόριο,  τα 
οικοδομικά υλικά ή ο τουρισμός. Ομοίως, η Κυβέρνηση επιδιώκει να απλουστεύσει 
τους κανονισμούς επιχειρήσεων σε τομείς όπως η καταχώρηση νέων επιχειρήσεων 
και  η  ρύθμιση  της  λογιστικής.  [3ο  τρίμηνο  2012]  Εντός  6  μηνών  από  την 
ολοκλήρωση της ανάλυσης, η Κυβέρνηση θα προβεί στις απαραίτητες νομοθετικές ή 
άλλες ενέργειες για την άρση των δυσανάλογων ρυθμιστικών επιβαρύνσεων.

▪  Πολεοδομική μεταρρύθμιση: Η Κυβέρνηση αναθεωρεί και τροποποιεί τη γενική 
νομοθεσία περί πολεοδομίας και χωροταξίας, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ευελιξία 
στην  αξιοποίηση  ακινήτων  για  ιδιωτικές  επενδύσεις  και  στην  απλούστευση  και 
επιτάχυνση των χωροταξικών σχεδίων. [3ο τρίμηνο 2012]

▪  Ανάπτυξη  ολοκληρωμένης  και  απλουστευμένης  διαδικασίας  για  τις  
εξαγωγικές  και  τελωνειακές  διατυπώσεις .  Έως  τα  τέλη  Μαρτίου  2012,  το 
ηλεκτρονικό σύστημα τελωνείων υποστηρίζει την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων 
εξαγωγών. Έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2012, (α) το ηλεκτρονικό σύστημα τελωνείων 
υποστηρίζει την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων εισαγωγών, (β) οι προ-τελωνειακές 
διαδικασίες  (δηλ.  πιστοποιητικά,  άδειες,  καθώς  και  ενέργειες  και  φορείς  που 
εμπλέκονται στη διαδικασία) εκσυγχρονίζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της 
ΕΕ και τις βέλτιστες πρακτικές, (γ) η νομοθεσία εναρμονίζεται με τους κανονισμούς 
της  ΕΕ  και  τους  κοινούς  κανόνες  τελωνειακών  διαδικασιών  εξαγωγών  και 
εισαγωγών,  συμπεριλαμβανομένης  της  τοπικής  διαδικασίας  εκτελωνισμού,  και 
γίνονται  επιθεωρήσεις  βάσει  κινδύνου,  (δ) το επίπεδο (αριθμός)  των τελωνειακών 



ελέγχων (σε υλικά και έγγραφα) εναρμονίζεται επίσης με τις βέλτιστες πρακτικές, (ε) 
θεσπίζεται  το  ενιαίο  ηλεκτρονικό  παράθυρο εξαγωγών μετά  την  απλοποίηση των 
προ-τελωνειακών εξαγωγών και γίνεται η διασύνδεση με το ηλεκτρονικό τελωνείο 
προκειμένου να παρέχεται ενιαίο σημείο εισόδου για τους εξαγωγείς.

▪  Αποθέματα  ασφαλείας  αργού  πετρελαίου  και  προϊόντων  πετρελαίου:  Η 
Κυβέρνηση  μεταφέρει  την  Οδηγία  2009/119  που  επιβάλλει  στα  κράτη-μέλη 
υποχρέωση διατήρησης ελάχιστων αποθεμάτων αργού πετρελαίου και/ή προϊόντων 
πετρελαίου. [4ο τρίμηνο 2012] 

▪  Παρουσιάζεται  εκ  των  υστέρων  εκτίμηση  επιπτώσεων  προκειμένου  να 
αξιολογηθεί ο Ν. 3853/2010 σχετικά με την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης 
εταιριών όσον αφορά την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους σύστασης επιχείρησης, 
και  για  να  επαληθευτεί  ότι  βρίσκεται  σε  ισχύ  η  δευτερεύουσα  νομοθεσία.  [3ο 
τρίμηνο 2012] 

Μεταφορές 

Οδικές 

Υποβάλλεται  έκθεση  για  τη  λειτουργία  των  τακτικών  υπηρεσιών  μεταφοράς 
επιβατών  (ΚΤΕΛ)  και  παρουσιάζονται  οι  επιλογές  απελευθέρωσης.  [1ο  τρίμηνο 
2012] 

Η μεταβατική περίοδος που θεσπίζεται με το Ν.3887/2010 για τη μείωση του κόστους 
έκδοσης νέων αδειών οδικών μεταφορών έληξε τον Ιανουάριο του 2012.  Πριν από 
την  εκταμίευση, δημοσιεύεται  η  απαραίτητη  δευτερεύουσα  νομοθεσία,  όπως 
προβλέπεται στον εν λόγω Νόμο (άρθρο 14, παρ.11), με προσδιορισμό του κόστους 
έκδοσης  νέων  αδειών  οδικών  μεταφορών.  Το  εν  λόγω  κόστος  είναι  διαφανές, 
υπολογίζεται  αντικειμενικά  σε  σχέση  με  τον  αριθμό  των  οχημάτων  του  οδικού 
μεταφορέα και δεν υπερβαίνει το σχετικό διοικητικό κόστος. 

Σύμφωνα με τους στόχους πολιτικής του Ν.3919/2011 για τα κλειστά επαγγέλματα, η 
Κυβέρνηση  αίρει  τα  εμπόδια  εισόδου  στην  αγορά  των  ταξί  (συγκεκριμένα,  τους 
περιορισμούς στον αριθμό των αδειών και της τιμής των νέων αδειών), σύμφωνα με 
τη διεθνή βέλτιστη πρακτική. [1ο τρίμηνο 2012] 

Λιμένες 

Η Κυβέρνηση καθορίζει στρατηγική για την ένταξη των λιμένων στο γενικό σύστημα 
εφοδιασμού και μεταφορών, προσδιορίζοντας τους στόχους, το πεδίο εφαρμογής, τις 
προτεραιότητες  και  την  κατανομή  των  πόρων.  Η  στρατηγική  θα  διασφαλίζει  την 
υλοποίηση  των  προτεραιοτήτων  ΔΕΔ-Μ  και  τη  δημιουργία  των  προβλεπόμενων 
διαδρόμων. Θα διασφαλίζει επίσης την αποδοτική χρήση των εκχωρούμενων ποσών 
από το Διαρθρωτικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής [2ο τρίμηνο 2012] 



Αεροπορία 

Η Κυβέρνηση υποβάλλει έγγραφο πολιτικής, το οποίο θα προσδιορίζει τον τρόπο με 
τον οποίο θα συγχωνευθούν σε ομάδες οι περιφερειακοί αερολιμένες, διασφαλίζοντας 
ότι οι θα καταστούν οικονομικά βιώσιμοι, σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών 
ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένων των ρεαλιστικών προβλέψεων που προσδιόρισαν 
οι  διορισμένοι  οικονομικοί  σύμβουλοι.  [2ο  τρίμηνο  2012]  Αφού  διασφαλιστεί  η 
οικονομική βιωσιμότητα των περιφερειακών αερολιμένων, η Κυβέρνηση εισαγάγει 
στρατηγική αποτελεσματικών συναλλαγών που οδηγεί στην ιδιωτικοποίησή τους. [4ο 
τρίμηνο 2012] 

Σιδηρόδρομοι 

Η  ρυθμιστική  αρχή  σιδηροδρόμων  θεσπίζει  τις  διαδικασίες  έκδοσης  αδειών  και 
αποφάσεων  που  επηρεάζουν  την  άνευ  διακρίσεων  πρόσβαση  σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων  της  ΕΕ  στις  ελληνικές  σιδηροδρομικές  υποδομές.  Προσδιορίζει  τα 
στοιχεία αναφοράς για την αποτελεσματικότητα κόστους του υπεύθυνου υποδομών. 
Η  αρχή  διενεργεί  διαδικασίες  με  δική  της  πρωτοβουλία  και  τηρεί  τις  νομικές 
προθεσμίες για τις αποφάσεις αυτές, όπως ορίζονται στις Οδηγίες της ΕΕ για τους 
σιδηροδρόμους,  συμπεριλαμβανομένων  των  περιπτώσεων  διεθνούς  κυκλοφορίας. 
Όλοι οι χειριστές λαμβάνουν άδειες και πιστοποιητικά ασφαλείας. [2ο τρίμηνο 2012] 

Η Κυβέρνηση θεσπίζει ανεξάρτητες αναθέτουσες αρχές επιβατικών σιδηροδρομικών 
υπηρεσιών, που μπορούν να διενεργούν ανοιχτούς διαγωνισμούς. Οι συμβάσεις που 
συνάπτονται το 2014 ή αργότερα θα κατακυρώνονται γενικώς με ανοιχτό διαγωνισμό. 
Το τροχαίο υλικό που δεν χρησιμοποιεί/δεν χρειάζεται η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα πρέπει να 
μεταβιβαστεί σε φορέα που θα το μισθώνει υπό αγοραίες προϋποθέσεις σε πρόσωπα 
που περιλαμβάνουν τους νικητές των εν λόγω διαγωνισμών. Τα δικαιολογητικά για 
την προκήρυξη της πρώτης δέσμης υπηρεσιών είναι έτοιμα, έχουν θεσπιστεί γενικοί 
κανόνες  για  τις  τιμές  των  εισιτηρίων  και  έχει  ληφθεί  απόφαση  για  την  παροχή 
τροχαίου υλικού. [4ο τρίμηνο 2012] 

Ενέργεια 

Διαχωρισμός δραστηριοτήτων δικτύου 

Η  Κυβέρνηση  εξασφαλίζει  τον  αποτελεσματικό  διαχωρισμό  των  δραστηριοτήτων 
δικτύου από τις δραστηριότητες παροχής.

Ειδικότερα, για την ηλεκτρική ενέργεια: 

▪              ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων μεταφορών προσωπικού και περιουσιακών 
στοιχείων  στο  διαχειριστή  του  συστήματος  μεταφοράς  (ΔΣΜ).  Η  διοίκηση,  ο 



εποπτικός φορέας και ο υπεύθυνος συμμόρφωσης ΔΣΜ ορίζονται σύμφωνα με την 
Οδηγία για την Ηλεκτρική Ενέργεια 2009/72/ΕΚ. [Φεβρουάριος του 2012] 

▪              ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων μεταφορών προσωπικού και περιουσιακών 
στοιχείων στον νόμιμα διαχωρισμένο διαχειριστή του συστήματος διανομής (ΔΣΔ). 
[1ο τρίμηνο 2012] 

▪              πιστοποίηση  του  διαχωρισμένου  ΔΣΜ  από  την  ελληνική  ρυθμιστική  αρχή 
ενέργειας. [2ο τρίμηνο 2012] 

Για το φυσικό αέριο: 

▪              ο διαχωρισμός γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 9 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με 
τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου. [1ο τρίμηνο 2012] 

▪              ο διαχωρισμένος ΔΣΜ πιστοποιείται από την ελληνική ρυθμιστική αρχή ενέργειας. 
[3ο τρίμηνο 2012] 

Η Κυβέρνηση δεσμεύεται να ξεκινήσει την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και της ΔΕΠΑ 
μετά το διαχωρισμό των ΔΣΜ, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του παρόντος μνημονίου, 
και ελέγχει τη διαδικασία για να εξασφαλιστεί ο ανταγωνισμός στην αγορά. 

Η Κυβέρνηση αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας  ιδιωτικοποίησης,  η  διάρθρωση  της  βιομηχανίας  φυσικού  αερίου  θα 
συμμορφώνεται πλήρως προς την Οδηγία 2009/73/ΕΚ.

Μέτρα για την αύξηση του ανταγωνισμού στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

Η Κυβέρνηση οριστικοποιεί τα μέτρα που διασφαλίζουν την πρόσβαση τρίτων στην 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. [1ο τρίμηνο 2012] 

Η Κυβέρνηση αρχίζει την εφαρμογή των μέτρων που διασφαλίζουν την πρόσβαση 
τρίτων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. [2ο τρίμηνο 2012] 

Ολοκληρώνεται  η  εφαρμογή  των  μέτρων  που  διασφαλίζουν  την  πρόσβαση 
ανταγωνιστών της ΔΕΗ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Οι τρίτοι 
μπορούν  να  χρησιμοποιούν  αποτελεσματικά  την  παραγωγή  από  λιγνίτη  στην 
ελληνική αγορά. [Νοέμβριος του 2013] 

Στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, η Κυβέρνηση λαμβάνει τα απαραίτητα 
μέτρα προκειμένου να μπορέσει να πωλήσει υδροηλεκτρική παραγωγική ικανότητα 
και άλλα παραγωγικά περιουσιακά στοιχεία σε επενδυτές. Η εν λόγω πώληση είναι 
χωριστή  από  την  αποεπένδυση  της  λιγνιτικής  παραγωγικής  ικανότητας  που 
προβλέπεται  στην  απόφαση  της  Επιτροπής  για  την  ελληνική  υπόθεση  λιγνίτη. 
Ωστόσο,  μπορεί  να  δοθεί  στους  επενδυτές  η  δυνατότητα  αγοράς  υδροηλεκτρικής 
παραγωγικής ικανότητας/λοιπών παραγωγικών περιουσιακών στοιχείων μαζί με τη 



λιγνιτική  παραγωγική  ικανότητα  που  προβλέπει  η  εν  λόγω  απόφαση.  Η  πώληση 
υδροηλεκτρικής  παραγωγικής  ικανότητας  (α)  δεν  θα  καθυστερήσει  την  πώληση 
λιγνιτικών περιουσιακών στοιχείων πέραν του χρονικού πλαισίου που προβλέπει η 
σχετική Απόφαση της Επιτροπής και (β) δεν θα εμποδίζει  την πώληση λιγνιτικών 
περιουσιακών στοιχείων άνευ ελάχιστης τιμής.

Νόμιμα τιμολόγια 

Υιοθετούνται  περαιτέρω  μέτρα  προκειμένου  να  διασφαλιστεί  ότι  η  ενεργειακή 
συνιστώσα  των  επίσημων  τιμολογίων  για  νοικοκυριά  και  μικρές  επιχειρήσεις 
αντανακλά, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2013, τις τιμές χονδρικής αγοράς, με 
εξαίρεση τους ευπαθείς καταναλωτές. [2ο τρίμηνο 2012] 

Η  κυβέρνηση  καταργεί  τα  νόμιμα  τιμολόγια  για  όλους,  πλην  των  ευπαθών 
καταναλωτών [2ο τρίμηνο 2013] 

Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας 

Η  Κυβέρνηση  ολοκληρώνει  τη  μεταφορά  και  εφαρμογή  της  Οδηγίας  για  τις 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας (2009/28/ΕΚ) και υποβάλλει την έκθεση προόδου που 
απαιτεί η Οδηγία. [1ο τρίμηνο 2012] 

Η Κυβέρνηση καταρτίζει σχέδιο μεταρρύθμισης των υποστηρικτικών προγραμμάτων 
ανανεώσιμων  μορφών  ενέργειας,  έτσι  ώστε  να  καταστούν  πιο  συμβατά  προς  τις 
εξελίξεις της αγοράς και να μειωθούν οι πιέσεις στα δημόσια οικονομικά. Το σχέδιο 
θα πρέπει να περιλαμβάνει:

▪              χρονοδιάγραμμα  των  συναντήσεων  και  συζητήσεων  των  αρμόδιων  για  τη 
μεταρρύθμιση του υποστηρικτικού προγράμματος

▪              επιλογές  μεταρρύθμισης  του  υποστηρικτικού  προγράμματος, 
συμπεριλαμβανομένου  του  μοντέλου  εγγυημένης  διαφορικής  τιμής  και 
προσδιορισμός σε κάθε επιλογή της μεθόδου υπολογισμού των τιμολογίων και του 
τρόπου αποφυγής πιθανής υπερβολικής αποζημίωσης.

▪              τρέχουσες και αναμενόμενες τάσεις στο κόστος για όλες τις σχετικές τεχνολογίες.

▪              εξέταση της επιλογής αυτόματης μείωσης τιμολογίου. 

▪              μέτρα για την ανάπτυξη πηγών αιολικής και ηλιακής ενέργειας. [1ο τρίμηνο 2012] 

Η  Κυβέρνηση  επιδιώκει  την  υλοποίηση  του  προγράμματος  ανανεώσιμων  πηγών 
ενέργειας  "Ήλιος",  μέσω  νομοθεσίας  [1ο  τρίμηνο  2012],  διευκόλυνσης  της 
διαδικασίας αδειοδότησης [2ο τρίμηνο 2012] και ανάπτυξης συνεργασίας με άλλες 
χώρες της ΕΕ για την εξαγωγή ηλιακής ενέργειας.

Λοιπά μέτρα 



Η Κυβέρνηση εξασφαλίζει ότι το ρυθμιστικό της πλαίσιο για τον τομέα της ενέργειας 
συμμορφώνεται  πλήρως  προς  τις  διατάξεις  του  Κανονισμού  Ηλεκτρισμού  και 
Φυσικού Αερίου, ιδίως όσον αφορά τη διαφάνεια, τη διαχείριση της συμφόρησης και 
την  άνευ  διακρίσεων  και  αποτελεσματική  κατανομή  δυναμικότητας  στα  δίκτυα 
φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. Ειδικότερα, η Κυβέρνηση δεσμεύεται να επιλύσει 
όλα  τα  εκκρεμή  ζητήματα  που  αφορούν  την  παράβαση  με  αριθμό  υπόθεσης 
2009/2168  για  μη  συμμόρφωση  προς  τον  Κανονισμό  Ηλεκτρισμού.  Η  εν  λόγω 
επίλυση περιλαμβάνει την υιοθέτηση από την Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή (ΡΑΕ) 
τροποποιημένου  κώδικα  αγοράς  ηλεκτρισμού  και  τη  θέσπιση  διαδικασιών  για  το 
διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρισμού για τις διασυνδέσεις με τη Βουλγαρία, σύμφωνα 
με  τις  διατάξεις  του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009 και  των παραρτημάτων του.  [1ο 
τρίμηνο 2012] 

Η Κυβέρνηση αναλαμβάνει την υποχρέωση: 

▪               Να δημιουργήσει Υπηρεσία Μίας Στάσης (One-Stop Shop) για την αδειοδότηση 
και  έγκριση  των  ακόλουθων  κατηγοριών  έργων  υποδομής  [4ο  τρίμηνο  2012]: 
εγκαταστάσεις ΥΦΑ, έργα αποθήκευσης και μεταφοράς φυσικού αερίου και γραμμές 
μεταφοράς  ηλεκτρισμού. 

▪               Να θεσπίσει  κώδικα ΥΦΑ, εγκεκριμένο από τη ΡΑΕ, ο οποίος να διασφαλίζει 
διαφάνεια και άνευ διακρίσεων πρόσβαση στο σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας και τον 
αποτελεσματικό  καταμερισμό  μη  χρησιμοποιούμενης  δυναμικότητας.  [3ο  τρίμηνο 
2012] 

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες 

Η  Κυβέρνηση  υιοθετεί  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  για  "Σταθμούς  βάσης  και 
κατασκευές  κεραιών  που  εξαιρούνται  από  την  αδειοδότηση",  όπως  προβλέπει  το 
άρθρο 31, παρ.8 του Ν.3431/2006 και το άρθρο 29 παρ.9, του νομοσχεδίου για τη 
Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και άλλες διατάξεις. [τέλος Φεβρουαρίου 2012] 

Η Κυβέρνηση υιοθετεί τις διατάξεις που θεσπίζουν την ΕΕΤΤ ως Υπηρεσία Μίας 
Στάσης  για  την  αδειοδότηση  κεραιών  και  σταθμών  βάσης.  [τέλος  Φεβρουαρίου 
2012] 

Ο  Νόμος  που  μεταφέρει  το  Πακέτο  Μεταρρυθμίσεων  2009  (δηλ.  την  Οδηγία 
2009/140/ΕΚ και την Οδηγία 2009/136) υιοθετείται από τη Βουλή.[1ο τρίμηνο 2012] 

Όσον αφορά το Ψηφιακό Μέρισμα, η Κυβέρνηση (και/ή η ΕΕΤΤ):

▪               ορίζει  νομικό  πλαίσιο  που  προβλέπει  υποχρεωτική  ημερομηνία  διακοπής  της 
αναλογικής αναμετάδοσης την 30ή Ιουνίου 2013 και τεχνολογικά ουδέτερη χρήση 
της ζώνης 800MHz μετά τη διακοπή, λαμβάνοντας επίσης υπ' όψιν τις διατάξεις του 
σχεδίου  Προγράμματος  Πολιτικής  για  το  Ραδιοφάσμα  (Radio  Spectrum  Policy 
Programme-RSPP). [1ο τρίμηνο 2012] 



▪              ολοκληρώνει τις μελέτες για την αποτίμηση της αξίας του Ψηφιακού Μερίσματος 
και  τη  στρατηγική  χορήγησης  του  Ψηφιακού  Μερίσματος  (ζώνη  800  MHz).  [1ο 
τρίμηνο 2012] 

▪               επιλύει  ζητήματα  διασυνοριακού  συντονισμού  με  γειτονικές  χώρες.  Εάν  η 
ημερομηνία  αυτή  καταστεί  ανέφικτη  λόγω  δυσκολιών  διεθνούς  συντονισμού,  τα 
σχέδια συχνοτήτων και αναμετάδοσης μπορεί να αναφέρουν εναλλακτικούς διαύλους 
για  τη  μετεγκατάσταση  των  αναμεταδοτών,  παράλληλα  με  τη  συνέχιση  των 
διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες με σκοπό την οριστική εκχώρηση συχνοτήτων σε 
αναμεταδότες και παρόχους κινητής τηλεφωνίας. [2ο τρίμηνο 2012] 

▪              αρχίζει  τη  διαβούλευση  για  την  τροποποίηση  των  σχεδίων  συχνοτήτων  και 
αναμετάδοσης. [2ο τρίμηνο 2012] 

▪              τροποποιεί  τα  σχέδια  συχνοτήτων  και  αναμετάδοσης,  ανάλογα  με  το 
αποτέλεσμα/πραγματική κατάσταση του διεθνούς συντονισμού. [3ο τρίμηνο 2012] 

▪             υιοθετεί  την  απαραίτητη  δευτερεύουσα  νομοθεσία  για  την  εκχώρηση  αδειών 
αναμετάδοσης και  τη θέσπιση διαδικασιών αδειοδότησης,  προδιαγραφών κεραιών, 
κλπ. [3ο τρίμηνο 2012] 

▪              αρχίζει τη δημόσια διαβούλευση για τη διαδικασία του διαγωνισμού εκχώρησης 
του ψηφιακού μερίσματος σε ευρεία ζώνη. [4ο τρίμηνο 2012] 

▪              προχωρά στο διαγωνισμό για την εκχώρηση οριστικών δικαιωμάτων χρήσης για 
αναμετάδοση. [1ο τρίμηνο 2013] 

▪              προχωρά  στη  διαδικασία  διαγωνισμού  για  την  εκχώρηση  συχνοτήτων  του 
ψηφιακού  μερίσματος,  κατανέμοντας  και  αδειοδοτώντας  τη  χρήση  του  ψηφιακού 
μερίσματος (ζώνη 800 MHz) στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σύμφωνα 
με την Απόφαση της Επιτροπής 2010/267/ΕΕ και σε σχέση με τις προθεσμίες και 
διαδικασίες του RSPP. [2ο τρίμηνο 2013] 

Έρευνα &amp; Ανάπτυξη (Ε&amp;Α) και καινοτομία 

Η Κυβέρνηση προχωρά σε επικαιροποιημένη και πολύ αναλυτική αξιολόγηση όλων 
των δράσεων Ε&amp;Α και συνεχιζόμενης καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των 
δράσεων  σε  διάφορα  λειτουργικά  προγράμματα  και  υφιστάμενες  πρωτοβουλίες 
φορολογίας/επιχορηγήσεων  με  το  κόστος  και  τα  οφέλη  τους.  Παρουσιάζει 
στρατηγικό  σχέδιο  δράσης  για  πολιτικές  που  αποσκοπούν  στη  βελτίωση  της 
ποιότητας  και  των  συνεργιών  μεταξύ  της  δημόσιας  και  ιδιωτικής  Ε&amp;Α  και 
καινοτομίας,  καθώς  και  της  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης.  Το  εν  λόγω  πρόγραμμα 
δράσης ορίζει σαφές χρονοδιάγραμμα λήψης των σχετικών μέτρων, λαμβάνοντας υπ' 
όψιν την επίδραση στον προϋπολογισμό, και εναρμονίζει αυτές τις δράσεις με άλλες 
σχετικές πρωτοβουλίες στους τομείς αυτούς, ιδίως τον επενδυτικό νόμο. [1ο τρίμηνο 
2012] 

Καλύτερη νομοθέτηση 

Υιοθετείται  νομοθεσία  για  τη  βελτίωση  της  κανονιστικής  διακυβέρνησης  [1ο 
τρίμηνο 2012], η οποία καλύπτει ειδικότερα: 



▪              τις αρχές της καλύτερης νομοθέτησης

▪              τις υποχρεώσεις της ρυθμιστικής αρχής για την εκπλήρωση αυτών των αρχών

▪              τα εργαλεία καλύτερης νομοθέτησης, συμπεριλαμβανομένης της κωδικοποίησης, 
αναδιατύπωσης,  ενοποίησης  και  ανάκλησης  αναχρονιστικής  νομοθεσίας,  της 
εξέτασης  του  συνόλου  της  υφιστάμενης  ρύθμισης,  εκ  των  προτέρων  και  εκ  των 
υστέρων εκτιμήσεις επιπτώσεων και διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης

▪              τη μεταφορά και εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και τον αποκλεισμό αποκλίσεων  

▪              τη  δημιουργία  βελτιωμένων  ρυθμιστικών  δομών  σε  κάθε  υπουργείο  και  τη 
δημιουργία Κεντρικής μονάδας Καλύτερης Νομοθέτησης 

▪              την  απαίτηση  να  συνοδεύονται  τα  νομοσχέδια  και  τα  σημαντικότερα  σχέδια 
νομοθετικών  πράξεων  (Προεδρικά  Διατάγματα  και  Υπουργικές  Αποφάσεις)  από 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

▪              την  ηλεκτρονική  πρόσβαση  σε  κατάλογο  υφιστάμενης  νομοθεσίας  και  ετήσια 
έκθεση προόδου για την καλύτερη νομοθέτηση

▪              την απαίτηση να καταρτίζει η κυβέρνηση ετήσιο σχέδιο με μετρήσιμους στόχους 
για τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης, την απελευθέρωση και άλλες πολιτικές 
για την απλούστευση της νομοθεσίας.

Σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων, η νομοθεσία προβλέπει ότι:

▪              η εφαρμογή νομοθεσίας με δυνητικά μεγάλη σημαντική επίπτωση υπόκειται επίσης 
στην απαίτηση για σύνταξη εκτίμησης επιπτώσεων

▪              η εκτίμηση επιπτώσεων εξετάζει τις επιδράσεις στην ανταγωνιστικότητα και άλλες 
οικονομικές  επιδράσεις  της  νομοθεσίας  κάνοντας  χρήση  των  κατευθυντήριων 
γραμμών της Επιτροπή για την εκτίμηση των επιπτώσεων και  των εργαλείων του 
ΟΟΣΑ για την Εκτίμηση του Ανταγωνισμού

▪               η Κεντρική Μονάδα Καλύτερης Νομοθέτησης μπορεί να ζητά γνωμοδότηση από 
άλλα  υπουργικά  τμήματα  και  ανεξάρτητες  αρχές  για  κανονισμούς  που  εμπίπτουν 
στην  αρμοδιότητά  τους  προκειμένου  να  βελτιώνει  την  ποιότητα  της  εκτίμησης 
επιπτώσεων

▪               ανεξάρτητη αρχή και η Κεντρική Μονάδα Καλύτερης Νομοθέτησης διενεργούν 
ποιοτικούς ελέγχους των εκτιμήσεων επιπτώσεων. Η ανεξάρτητη αρχή εκδίδει επίσης 
γνωμοδότηση για την πρόοδο που σημειώθηκε στην ατζέντα καλύτερης νομοθέτησης 
της κυβέρνησης

▪               η  Κεντρική  Μονάδα  Καλύτερης  Νομοθέτησης  εκδίδει  γνωμοδότηση  για  την 
ποιότητα  των  εκτιμήσεων  επιπτώσεων  πριν  αποσταλούν  τα  νομοσχέδια  στο 
Υπουργικό Συμβούλιο



▪               η  Κεντρική  Μονάδα Καλύτερης  Νομοθέτησης  διαβουλεύεται  με  την  Επιτροπή 
Ανταγωνισμού κατά τη διατύπωση και σύνταξη των κατευθυντήριων γραμμών που 
πρέπει να εφαρμόζουν οι μονάδες καλύτερης νομοθέτησης των υπουργείων

▪              οι εκτιμήσεις επιπτώσεων δημοσιοποιούνται. 

Σε  καμία  περίπτωση  ο  νόμος  αυτός  δεν  θα  εμποδίζει  τη  θέσπιση  επείγουσας 
νομοθεσίας κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η Κυβέρνηση θα ορίσει προθεσμία για την ολοκλήρωση των μετρήσεων σε καθένα 
από τους τομείς προτεραιότητας, για τον προσδιορισμό των προτάσεων μείωσης της 
επιβάρυνσης  και  για  την  τροποποίηση  των  κανονισμών.  Αυτή  η  πρωτοβουλία 
πολιτικής θα πρέπει να μειώσει τις διοικητικές επιβαρύνσεις κατά 25% (σε σύγκριση 
με το έτος βάσης 2008) στους 13 τομείς προτεραιότητας. [Φεβρουάριος του 2012] 

4.3  Αύξηση  του  ρυθμού  απορρόφησης  κονδυλίων  από  το  διαρθρωτικό 
ταμείο και το ταμείο συνοχής 

Η Κυβέρνηση επιτυγχάνει  τους στόχους για αιτήματα πληρωμής και  μεγάλα έργα 
στην απορρόφηση κονδυλίων από το διαρθρωτικό ταμείο και το ταμείο συνοχής της 
ΕΕ, όπως παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα. Η συμμόρφωση προς τους στόχους 
θα μετρείται με πιστοποιημένα δεδομένα.

Για  την  επίτευξη  των  στόχων  των  ρυθμών  απορρόφησης,  μειώνεται  σταδιακά  η 
προσφυγή  σε  μη  στοχευμένα  μέτρα  κρατικής  ενίσχυσης.  Η  Κυβέρνηση  παρέχει 
στοιχεία δαπανών για στοχευμένα και μη στοχευμένα μέτρα ήσσονος σημασίας (de 
minimis) κρατικών ενισχύσεων που συγχρηματοδοτούνται από διαρθρωτικά κονδύλια 
το 2010 και το 2011. [1ο τρίμηνο 2012]

Πίνακας 1: Στόχοι για τις απαιτήσεις πληρωμών κατά την απορρόφηση των 
Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής (περίοδος προγραμματισμού 

2007-2013) οι οποίοι θα υποβληθούν μέχρι το 2013

(σε εκατομμύρια ευρώ)

2012 2013



Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) και Ταμείο Συνοχής 2,850 3,000

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 880 890

Στόχος του πρώτου εξαμήνου του έτους 1,231 (*) 1,284

Σύνολο ετήσιου στόχου 3,730 (**) 3,890

(*) Εκ των οποίων 5 αιτήσεις για μεγάλα έργα

(**) Εκ των οποίων 15 αιτήσεις για μεγάλα έργα

Εγκρίνεται και εφαρμόζεται, αμέσως, νομοθεσία για τη συντόμευση των προθεσμιών 
και  την  απλούστευση  των  διαδικασιών  για  την  ανάθεση  συμβάσεων  και  τις 
απαλλοτριώσεις  γης,  συμπεριλαμβανόμενων  και  των προθεσμιών που απαιτούνται 
για τις σχετικές νομικές διαδικασίες. [1ο τρίμηνο του 2012]

Η Κυβέρνηση δεσμεύει κονδύλια για:

•         την  ολοκλήρωση  ημιτελών  έργων  που  περιλαμβάνονται  στην  τεκμηρίωση 
κλεισίματος του επιχειρησιακού προγράμματος 2000-06 (περίπου 260 εκατομμύρια 
ευρώ), [2ο τρίμηνο 2012]

•         την  ολοκλήρωση της  εφαρμογής  και  του  κλεισίματος  των  έργων  του  ταμείου 
συνοχής 2000-06, [2ο τρίμηνο 2012]

•         την κάλυψη της απαιτούμενης εθνικής συνεισφοράς, συμπεριλαμβανόμενων και 
των  μη  επιλέξιμων  δαπανών  (π.χ.  των  εξαγορών  γης),  στο  πλαίσιο  των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων 2007-13. [2ο τρίμηνο 2012]

Η  Κυβέρνηση  προσδιορίζει  τα  απαραίτητα  ποσά  από  το  ΕΤΠΑ,  εντός  των 
επιχειρησιακών  προγραμμάτων  2007-13,  για  την  πρώτη κατανομή στο μηχανισμό 
εγγυήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. [1ο τρίμηνο του 2012]

Η  Κυβέρνηση  διασφαλίζει  ότι  το  διαδικτυακό  εργαλείο  παρακολούθησης  των 
διαδικασιών  για  την  έγκριση  των  προτάσεων  έργων  και  για  την  υλοποίηση  των 
δημόσιων έργων θα είναι διαθέσιμο στο κοινό το Φεβρουάριο του 2012.

Με βάση την αξιολόγηση των μέτρων που υιοθετούνται από το Μάιο του 2010 για 
την  επιτάχυνση  της  απορρόφησης  των  διαρθρωτικών  ταμείων  και  του  ταμείου 
συνοχής, η Κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την επιτάχυνση της απορρόφησης και την 
απλούστευση  της  υλοποίησης  των  έργων  με  i)  χαρτογράφηση  των  ευθυνών  και 
κατάργηση  των  περιττών  σταδίων,  ii)  ενοποίηση  των  διαχειριστικών  ικανοτήτων, 
κατά  περίπτωση  (π.χ.  επεξεργασία  αποβλήτων),  σύμφωνα  με  τα  υφιστάμενα 
συστήματα διαχείρισης και ελέγχου. [2ο τρίμηνο του 2012]

Για την επιτάχυνση της απορρόφησης της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και μετά την αύξηση στα ποσοστά συγχρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
Κυβέρνηση, από το 1ο τρίμηνο του 2012:



•          θα  υιοθετήσει  τα  κατάλληλα  εργαλεία  παρακολούθησης  για  τα  έργα 
προτεραιότητας.  Τα έργα αυτά θα πρέπει  να είναι  λειτουργικά  μέχρι  το  2015,  το 
αργότερο.

•         θα αναφέρει  στην Επιτροπή τα τελικά αποτελέσματα της ενεργοποίησης ή της 
εξάλειψης  των  έργων  σε  αδράνεια  (π.χ.  των  έργων  που  έχουν  ήδη  εγκριθεί  στο 
πλαίσιο  των  επιχειρησιακών  προγραμμάτων,  αλλά  δεν  έχουν  ακόμα  υπογραφεί 
συμβάσεις, εντός των χρονικών πλαισίων που καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο). Για 
επιλεγμένα  έργα,  η  Κυβέρνηση  καθορίζει  τους  όρους  που  πρέπει  να  πληρούνται 
προκειμένου να συνεχίσει τη συγχρηματοδότηση.

•          θα δημιουργήσει μια κεντρική βάση δεδομένων για τον έλεγχο των αποζημιώσεων 
και  του  χρονικού  διαστήματος  που  μεσολαβεί  για  την  ολοκλήρωση  των 
απαλλοτριώσεων που πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο της υλοποίησης των έργων 
που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής.

4.4 Αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος

Η Κυβέρνηση υλοποιεί το Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και 
της  αποτελεσματικότητας  του  εκπαιδευτικού  συστήματος  και  υποβάλει  τακτικά 
εκθέσεις  (δύο  φορές  το  χρόνο)  σχετικά  με  την  πρόοδο  της  εφαρμογής  της, 
συμπεριλαμβανόμενου  και  ενός  ενδεικτικού  σχεδιασμού  αυτό-  αξιολογήσεων  και 
εξωτερικών αξιολογήσεων των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με το 
νέο Νόμο 4009/2011 για την Ανώτατη Εκπαίδευση. [2ο τρίμηνο του 2012]

4.5 Μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος

Για  τη  βελτίωση  της  λειτουργίας  του  δικαστικού  συστήματος,  η  οποία  είναι 
απαραίτητη  για  την  εύρυθμη  και  δίκαιη  λειτουργία  της  οικονομίας,  και  με  την 
επιφύλαξη  των  συνταγματικών  αρχών  και  της  ανεξαρτησίας  της  δικαιοσύνης,  η 
Κυβέρνηση:

(α)  διασφαλίζει  την  αποτελεσματική  και  έγκαιρη  εφαρμογή  των  συμβάσεων,  των 
κανόνων ανταγωνισμού και των δικαστικών αποφάσεων,

(β) αυξάνει την αποτελεσματικότητα, με την υιοθέτηση οργανωτικών αλλαγών στα 
δικαστήρια,

(γ)  επιταχύνει  την  απονομή  της  δικαιοσύνης,  εξαλείφοντας  τις  εκκρεμούσες 
δικαστικές  υποθέσεις  και  διευκολύνοντας  τους  εξωδικαστικούς  μηχανισμούς 
επίλυσης διαφορών.

Συγκεκριμένα, η Κυβέρνηση καταθέτει στη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο νόμου για 
την αντιμετώπιση των θεμάτων της δίκαιης δίκης και  της αρνησιδικίας,  το οποίο, 
μεταξύ  άλλων,  περιλαμβάνει  τροποποίηση  του  νόμου  1756/1988  σχετικά  με  την 
οργάνωση  των  δικαστηρίων  και  το  καθεστώς  των  δικαστικών  υπαλλήλων  και 
αποτρεπτικά  μέτρα  εις  βάρος  μη  συνεργάσιμων  οφειλετών,  σε  περιπτώσεις 



αναγκαστικής επιβολής, με σκοπό την ψήφισή του κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
κοινοβουλευτικής περιόδου. [1ο τρίμηνο του 2012]

Η  Κυβέρνηση  συγκροτεί  μια  ομάδα  εργασίας,  η  οποία  είναι  ευρέως 
αντιπροσωπευτική των μελών της νομικής κοινότητας, συμπεριλαμβανόμενων, αλλά 
όχι περιοριστικά, και των ακαδημαϊκών, των ασκούμενων δικηγόρων, των νομικών 
συμβούλων  επιχειρήσεων  και  των  δικηγόρων  από  άλλα  Κράτη-Μέλη  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν εγκατασταθεί ή προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην 
Ελλάδα,  για  την  αναθεώρηση  του  Κώδικα  Πολιτικής  Δικονομίας,  με  σκοπό  να 
εναρμονιστεί με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, μεταξύ άλλων, για i) τη διαχείριση 
των δικαστικών υποθέσεων, συμπεριλαμβανόμενης και της δυνατότητας διαγραφής 
υποθέσεων  σε  αδράνεια  από τα  μητρώα των  δικαστηρίων,  ii)  την  απαλλαγή των 
δικαστών από μη δικαστικές εργασίες, όπως η προσημείωση ακίνητης περιουσίας, η 
σύσταση και  η  λύση νομικών  προσώπων και  οι  συναινετικές  /  εκούσιες  αιτήσεις 
οικογενειακού  δίκαιου,  iii)  την  εκτέλεση  των  αποφάσεων  και  των  διαταγών 
πληρωμής, ιδίως των περιπτώσεων μικρών αξιώσεων, με στόχο τη μείωση του ρόλου 
του δικαστή στις διαδικασίες αυτές, και iv) την επιβολή κανονιστικών προθεσμιών 
για τις δικαστικές διαδικασίες, ιδίως για τις διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων και τις 
υποθέσεις αναγκαστικής είσπραξης χρεών και αφερεγγυότητας. Για τους σκοπούς του 
παρόντος  Μνημονίου,  ως  διαχείριση  των  δικαστικών  υποθέσεων  νοείται  η 
δυνατότητα των δικαστών να συμμετέχουν έγκαιρα στον εντοπισμό των κυριότερων 
πραγματικών  και  νομικών  ζητημάτων  των  διαφορών  μεταξύ  των  διαδίκων,  να 
απαιτούν  από  τους  δικηγόρους  και  τους  διαδίκους  να  παρακολουθούν  τις 
προακροαματικές συνεδριάσεις και να διαχειρίζονται τη διεξαγωγή των διαδικασιών 
και την πρόοδο των υποθέσεων, προκειμένου να επιτυγχάνουν τη συντομότερη και 
πλέον αποδοτική επίλυση των διαφορών. [1ο τρίμηνο του 2012] 

Προκειμένου να διευκολυνθεί  το έργο της υφιστάμενης ομάδας εργασίας που έχει 
λάβει εντολή να σχεδιάσει ένα πλαίσιο επιδόσεων και λογοδοσίας για τα δικαστήρια, 
η Κυβέρνηση θα συντάξει και θα δημοσιεύσει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο 
Παράρτημα 2.

Η Κυβέρνηση παρουσιάζει μια ποιοτική μελέτη σχετικά με τα ποσοστά ανάκτησης 
στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, με αξιολόγηση των ποσοστών 
επιτυχίας  και  της  αποτελεσματικότητας  των  διαφόρων  τρόπων  εκτέλεσης.  [2ο 
τρίμηνο του 2012]

Η Κυβέρνηση αποφασίζει  για  την  ημερομηνία  μέχρι  την  οποία  θα  επιτρέψει  την 
πρόσβαση  στο  νομοθετικά  κατοχυρωμένο  επάγγελμα  του  διαμεσολαβητή  σε  μη 
δικηγόρους,  σύμφωνα  με  τις  προϋποθέσεις  για  τα  νομοθετικώς  κατοχυρωμένα 
επαγγέλματα, και παρουσιάζει ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα διασφαλίζει ότι οι μη 
δικηγόροι θα μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης, αρχίζοντας από 
την ημερομηνία αυτή. [1ο τρίμηνο του 2012] 

Μετά την υποβολή του σχεδίου εργασίας για τη μείωση των εκκρεμών φορολογικών 
υποθέσεων σε όλα τα διοικητικά δικαστήρια και τα διοικητικά εφετεία τον Ιανουάριο 
του 2012, το οποίο προβλέπει ενδιάμεσους στόχους για τη μείωση των εκκρεμοτήτων 



κατά τουλάχιστον 50 τοις εκατό μέχρι το τέλος Ιούνιου του 2012, τουλάχιστον κατά 
80 τοις εκατό μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2012 και για την πλήρη εκκαθάριση των 
εκκρεμοτήτων μέχρι  το τέλος  Ιουλίου 2013, η Κυβέρνηση παρουσιάζει,  στα  τέλη 
Μαΐου του 2012 και, στη συνέχεια,  μία φορά ανά τρίμηνο, επικαιροποιημένα και 
αναλυτικότερα  σχέδια  εργασίας  (διασφαλίζοντας  ότι  θα  δίνεται  προτεραιότητα  σε 
φορολογικές  υποθέσεις  υψηλής  αξίας  -  δηλαδή  αυτές  που  υπερβαίνουν  το  1 
εκατομμύριο ευρώ) και λαμβάνει διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση αναμενόμενων ή 
πραγματικών αποκλίσεων.

Η  ομάδα  εργασίας  που  έχει  λάβει  εντολή  αναθεώρησης  του  Κώδικα  Πολιτικής 
Δικονομίας, προκειμένου αυτός να εναρμονιστεί με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, 
θα προετοιμάσει ένα συνοπτικό έγγραφο προβληματισμού, το οποίο θα προσδιορίζει 
τα βασικά θέματα και τα σημεία συμφόρησης κατά το προδικαστικό, το δικαστικό 
και  το  εκτελεστικό  στάδια  των  αστικών  υποθέσεων,  παραδείγματα  των  οποίων 
περιγράφονται ανωτέρω, και θα παραθέτει προτεινόμενες λύσεις, σε γενικές γραμμές. 
[2ο τρίμηνο 2012]

Όπως ανακοίνωσε δημοσίως, η Κυβέρνηση θα ψηφίσει ένα Προεδρικό Διάταγμα το 
οποίο θα προβλέπει τον εξορθολογισμό και την αναδιοργάνωση των ειρηνοδικείων 
και την κατανομή του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού και υποδομών για τη νέα 
δομή των ειρηνοδικείων που θα προκύψει από τη μεταρρύθμιση αυτή.  [2ο τρίμηνο 
2012]

Η Κυβέρνηση εκπονεί μία στρατηγική για την ενεργό προώθηση της προδικαστικής 
συνδιαλλαγής, της διαμεσολάβησης και της διαιτησίας, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι 
ένας σημαντικός αριθμός πολιτών και επιχειρήσεων θα χρησιμοποιούν αυτούς τους 
εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών. [2ο τρίμηνο του 2012]

Αρχίζοντας  από  το  τέλος  Ιουνίου  2012,  η  Κυβέρνηση ενημερώνει  και  βελτιώνει 
περαιτέρω, κάθε τρίμηνο, το σχέδιο εργασίας ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-justice) 
του  Δεκεμβρίου  2011,  για  τη  χρήση  της  ηλεκτρονικής  καταχώρισης  και  της 
ηλεκτρονικής παρακολούθησης της κατάστασης μεμονωμένων υποθέσεων σε όλα τα 
δικαστήρια  της  χώρας  και  για  την  ηλεκτρονική  κατάθεση.  Οι  ενημερώσεις  θα 
περιλαμβάνουν προθεσμίες για την αξιολόγηση και την ολοκλήρωση των πιλοτικών 
σχεδίων και πληροφορίες σχετικά με την επέκταση της ηλεκτρονικής καταχώρισης 
και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης σε όλα τα δικαστήρια, μέχρι το  τέλος του 
2013.

Μέχρι το τέλος Αυγούστου 2012, η Κυβέρνηση παρουσιάζει, με βάση τη μελέτη των 
εκκρεμών,  μη  φορολογικών,  υποθέσεων  των  δικαστηρίων,  η  οποία 
πραγματοποιήθηκε από κοινού  με  ένα  εξωτερικό  φορέα εμπειρογνωμόνων και  θα 
παρουσιαστεί έως το τέλος Ιουνίου 2012, ένα σχέδιο δράσης με συγκεκριμένα μέτρα 
για τη μείωση των εκκρεμοτήτων αυτών, κατά τουλάχιστον 50 τοις εκατό, μέχρι το 
τέλος Ιουλίου 2013 και αρχίζει την υλοποίηση του σχεδίου δράσης.

Η Κυβέρνηση πραγματοποιεί μια σειρά από ημερίδες προκειμένου να συζητήσει τα 
πορίσματα και  τις  συστάσεις  στο  έγγραφο  προβληματισμού  το  οποίο  συνέταξε  η 



ομάδα εργασίας για την αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Οι ημερίδες 
αυτές  θα  επιτρέψουν  την  ευρεία  διαβούλευση  με  τους  τοπικούς  φορείς  και  τη 
συμμετοχή  αναγνωρισμένων  διεθνών  εμπειρογνωμόνων  στον  τομέα  της  πολιτικής 
δικονομίας. [3ο τρίμηνο του 2012]

Η Κυβέρνηση διενεργεί μια εκτίμηση του κατά πόσον η ψήφιση του Ν. 3898/2010, 
σχετικά με τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, έχει αποφέρει τα 
αποτελέσματα  που  είχε  προβλέψει  η  νομοθεσία  και  παρουσιάζει  στοιχεία  και 
αναλύσεις σχετικά με το κόστος, το χρόνο και τα ποσοστά επιτυχίας που σχετίζονται 
με  την  εκτέλεση  των  συμφωνιών  που  προκύπτουν  από την  εναλλακτική  επίλυση 
διαφορών, σε σύγκριση με την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων.  [4ο τρίμηνο 
του 2012]

Η ομάδα εργασίας για την αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εκπονεί 
ένα λεπτομερές έγγραφο το οποίο περιγράφει τις βασικές προτάσεις τροποποίησης 
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. [4ο τρίμηνο του 2012]

Η Κυβέρνηση υλοποιεί  το Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με τη μεταρρύθμιση των 
ειρηνοδικείων,  με  τη  δημιουργία  της  νέας  δομής  τους,  την  πλήρωση  των  κενών 
θέσεων με αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δικαστών και την ανακατανομή δικαστών 
και  διοικητικού  προσωπικού,  με  βάση  τους  υφιστάμενους  πόρους  που  είναι 
διαθέσιμοι εντός του δικαστικού σώματος και της δημόσιας διοίκησης της Ελλάδας. 
[4ο τρίμηνο του 2012]

Η Κυβέρνηση δρομολογεί, από κοινού με ένα σώμα εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, 
μια μελέτη σχετικά με το κόστος των αστικών διαφορών, την πρόσφατη αύξησή τους 
και  τα  αποτελέσματά  τους  στο  φόρτο  εργασίας  των  αστικών  δικαστηρίων,  με 
υποβολή προτάσεων έως το τέλος Δεκεμβρίου 2013. [2ο τρίμηνο του 2013]



5.  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΤΩΝ  ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΒΟΗΘΕΙΑ

Η  Διεύθυνση  σχεδιασμού,  διαχείρισης  και  παρακολούθησης  του 
Υπουργείου  Οικονομικών  τίθεται  σε  λειτουργία  με  σκοπό  τη  βελτίωση 
της  διαχείρισης  και  της  εποπτείας  των  μεταρρυθμίσεων.  Έως  το  τέλος 
Μαρτίου  2012  ξεκινάει  τη  δημοσίευση  τριμηνιαίων  δεικτών 
παρακολούθησης  για  κάθε  βασική  πρωτοβουλία  διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων.  

Η  Κυβέρνηση  θα  ζητήσει  την  παροχή  τεχνικής  βοήθειας  από  τα  Κράτη 
Μέλη της ΕΕ,  την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ ή άλλους  οργανισμούς 
σε τομείς  προτεραιότητας. Η Ομάδα Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για  την  Ελλάδα  θα  συντονίζει  τις  ανωτέρω  δράσεις  τεχνικής  βοήθειας 
σύμφωνα με την αποστολή της. Η Ελληνική διοίκηση θα διασφαλίσει τη 
συνέχεια της τεχνικής βοήθειας που έχει δρομολογηθεί.  



Παράρτημα 1. Παροχή στοιχείων

Κατά  τη  διάρκεια  του  προγράμματος,  τα  ακόλουθα  στοιχεία  πρέπει  να 
τίθενται  στη  διάθεση  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής,  της  ΕΚΤ  και  του 
προσωπικού του ΔΝΤ σε τακτική βάση. 

Τα στοιχεία  θα  αποστέλλονται  στην ακόλουθη  διεύθυνση  ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου: 

ecfin-greece-data@ec.europa.eu   

H  διεύθυνση  αυτή  θα  χρησιμοποιείται  επίσης  για  τη  μετάδοση  άλλων 
δεδομένων  και  εκθέσεων  που  αφορούν  στην  παρακολούθηση  του 
προγράμματος. 

Παρέχονται από το Υπουργείο Οικονομικών

Προκαταρκτικά μηνιαία στοιχεία για την 
εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού 
(συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης 
ανά κύρια κατηγορία εσόδων και 

Μηνιαίως, 15 ημέρες μετά το 
τέλος κάθε μήνα- αυτά τα στοιχεία 
θα περιλαμβάνονται επίσης σε 
επόμενες διαβιβάσεις σε 

mailto:ecfin-greece-data@ec.europa.eu


δαπανών και ανά Υπουργείο)

(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από το 
Υπουργείο Οικονομικών)

περίπτωση αναθεώρησης

Επικαιροποιημένα μηνιαία σχέδια για 
την εκτέλεση του κρατικού 
προϋπολογισμού για το υπόλοιπο του 
έτους,  συμπεριλαμβανομένης της 
ανάλυσης ανά κύρια κατηγορία εσόδων 
και δαπανών και ανά Υπουργείο.

(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από το 
Υπουργείο Οικονομικών)

Μηνιαίως, 30 ημέρες μετά το 
τέλος κάθε μήνα

Μηνιαία στοιχεία για τη μισθολογική 
δαπάνη του δημοσίου (της γενικής 
κυβέρνησης συμπεριλαμβανομένης μιας 
ανάλυσης σε ονομαστικούς μισθούς και 
επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων ανά 
Υπουργείο και δημόσιο φορέα ),  τον 
αριθμό των εργαζομένων 
(συμπεριλαμβανομένης μιας ανάλυσης 
ανά Υπουργείο και δημόσιο φορέα εκτός 
κεντρικής κυβέρνησης)  και το μέσο 
μισθό (συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών μεριδίων του βασικού μισθού 
των επιδομάτων και των μπόνους). 

(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από τα 
Υπουργεία Εσωτερικών και 
Οικονομικών)

Μηνιαίως, 30 ημέρες μετά το 
τέλος κάθε μήνα (έναρξη Ιούνιος 
2010)

Προκαταρκτικά μηνιαία ταμειακά 
στοιχεία για τους φορείς  της γενικής 
κυβέρνησης,  εκτός του Κράτους. 

(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από το 
Υπουργείο Οικονομικών)

Μηνιαίως, 30 ημέρες μετά το 
τέλος κάθε μήνα - αυτά τα 
στοιχεία θα περιλαμβάνονται 
επίσης σε επόμενες διαβιβάσεις σε 
περίπτωση αναθεώρησης

Μηνιαία στοιχεία προσωπικού: αριθμός 
υπαλλήλων, προσλήψεις, αποχωρήσεις, 
μετατάξεις  μεταξύ κυβερνητικών 
φορέων, και από και προς την εργασιακή 
εφεδρεία,  ανά φορέα

Μηνιαίως, 30 ημέρες μετά το 
τέλος κάθε μήνα 



(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από τα 
Υπουργεία Εσωτερικών και 
Οικονομικών)

Εβδομαδιαία στοιχεία για την ταμειακή 
θέση της κυβέρνησης με αναφορά στις 
χρήσεις και στις πηγές κεφαλαίου καθώς 
και στον αριθμό των καλυπτόμενων 
ημερών.

(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από το 
Οικονομικών)

Εβδομαδιαίως την Παρασκευή, με 
αναφορά στην προηγούμενη 
Πέμπτη.

Στοιχεία για τη χρηματοδότηση κάτω –
από-τη-γραμμή της γενικής κυβέρνησης 

(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από το 
Υπουργείο Οικονομικών)

Μηνιαίως, όχι αργότερα από 15 
ημέρες μετά το τέλος κάθε μήνα –
αυτά τα στοιχεία θα 
περιλαμβάνονται και σε επόμενες 
διαβιβάσεις  σε περίπτωση 
αναθεώρησης.

Στοιχεία εκκρεμών οφειλών 
(συμπεριλαμβανομένων των 
ληξιπρόθεσμων) της γενικής κυβέρνησης 
συμπεριλαμβανομένου του κράτους,  της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, της  κοινωνικής 
ασφάλισης, των νοσοκομείων και 
νομικών προσώπων.

(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από το 
Υπουργείο Οικονομικών βάσει στοιχείων 
από  διάφορα υπουργεία) 

Τριμηνιαίως, εντός 55 ημερών 
μετά το τέλος κάθε τριμήνου.  

Στοιχεία σχετικά με τη χρήση των 
δανείων διεθνούς βοήθειας 
κατανεμημένα στις ακόλουθες 
κατηγορίες:  Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας,  δεσμευμένος 
λογαριασμός, αποπληρωμή χρέους, 
πληρωμές τόκων, άλλες δημοσιονομικές 
ανάγκες,  δημιουργία ταμειακού 
αποθεματικού – ανά τρίμηνο και 
σωρευτικά  

Τριμηνιαίως, έως το τέλος κάθε 
τριμήνου.

Στοιχεία για το Δημόσιο Χρέος και τις 
νέες εγγυήσεις που εκδίδονται από τη 
γενική κυβέρνηση προς τις δημόσιες 
επιχειρήσεις  και τον ιδιωτικό τομέα.

Στοιχεία για το ληξιπρόθεσμο χρέος 
(προγραμματισμένες αποπληρωμές 
μηνιαίως, διαχωρισμός μεταξύ 
βραχυπρόθεσμου χρέους (έντοκα 
γραμμάτεια του Δημοσίου και άλλο 
βραχυπρόθεσμο χρέος) και 

Μηνιαίως, εντός ενός μήνα.



μακροπρόθεσμου χρέους (ομόλογα και 
άλλο μακροπρόθεσμο χρέος).  

Στοιχεία σχετικά με τις 
προγραμματισμένες μηνιαίες  εκροές 
τόκων. 

(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από το 
Υπουργείο Οικονομικών)

Στοιχεία ιδιωτικοποιηθέντων στοιχείων 
ενεργητικού και εσόδων που 
εισπράχθηκαν.

(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από το 
Υπουργείο Οικονομικών)

Μηνιαίως 

Στοιχεία για τις δημόσιες επιχειρήσεις: 
έσοδα, δαπάνες, μισθοδοσία, αριθμός 
υπαλλήλων και υποχρεώσεις  (των 
λήξεων του χρέους των δημόσιων 
επιχειρήσεων).  

 (Στοιχεία που συγκεντρώνονται από το 
Υπουργείο Οικονομικών)

Μηνιαίως, εντός τριών εβδομάδων 
μετά το τέλος κάθε μήνα για τις 
δέκα μεγαλύτερες επιχειρήσεις. 
Τριμηνιαίως, εντός τριών 
εβδομάδων από το τέλος κάθε 
τριμήνου για τις άλλες 
επιχειρήσεις. 

Τριμηνιαίως για τη λήξη των 
υποχρεώσεων των κρατικών 
επιχειρήσεων. 

Μηνιαία κατάσταση των συναλλαγών 
μέσω των λογαριασμών εκτός 
προϋπολογισμού. 

(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από τα 
Υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας)

Μηνιαίως, στο τέλος κάθε μήνα.

Μηνιαία στοιχεία των συναλλαγών των 
ειδικών λογαριασμών.

(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από το 
Υπουργείο Οικονομικών)

Μηνιαίως, στο τέλος κάθε μήνα 

Έκθεση προόδου για την εκπλήρωση των 
προϋποθέσεων πολιτικής 

(Η έκθεση εκπονείται  από το Υπουργείο  
Οικονομικών)

Τριμηνιαίως, πριν την έναρξη της 
αντίστοιχης αξιολόγησης. 

Μηνιαία στοιχεία για τις δαπάπες υγείας 
των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης με 
χρονική υστέρηση τριών εβδομάδων 
μετά το τέλος του αντίστοιχου τριμήνου. 

(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από τα 
Υπουργεία Εργασίας και Υγείας)

Μηνιαίως, εντός τριών εβδομάδων 
από το τέλος κάθε μήνα. Έναρξη 
με τα στοιχεία Ιανουαρίου 2011 
για τα ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και 
ΟΠΑΔ, και από τον Απρίλιο του 
2011 για τα άλλα ταμεία.  



Παρέχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος

Στοιχεία του ενεργητικού και του 
παθητικού της Τράπεζας της Ελλάδος

Εβδομαδιαίως, την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα

Στοιχεία του ενεργητικού και του 
παθητικού του ελληνικού τραπεζικού 
συστήματος – συγκεντρωτικοί 
νομισματικοί ισολογισμοί των πιστωτικών 
ιδρυμάτων  

Μηνιαίως, 30 ημέρες μετά το 
τέλος κάθε μήνα

Εξέλιξη της εξωτερικής χρηματοδότησης 
των ελληνικών τραπεζών στις θυγατρικές 
τους στο εξωτερικό

Μηνιαίως, 15 ημέρες μετά το 
τέλος κάθε μήνα

Έκθεση για τη ρευστότητα του 
τραπεζικού συστήματος 

Εβδομαδιαίως, την επόμενη 
εργάσιμη

Έκθεση  για την εξέλιξη των δεικτών 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας 

Τριμηνιαίως, 30 ημέρες μετά τη 
δημοσίευση στοιχείων του κάθε 
τριμήνου.   

Έκθεση για τα αποτελέσματα των 
τακτικών τριμηνιαίων τεστ αξιολόγησης 
φερεγγυότητας υπό ακραίες συνθήκες 

Τριμηνιαίως, 15 ημέρες μετά το 
τέλος κάθε τριμήνου,  σύμφωνα 
με τη διαθεσιμότητα στοιχείων

Σταθμισμένος μέσος όρος του δείκτη 
δανείου-αξίας (LTV) για νέα δάνεια με 
ενέχυρο επί ακινήτων

Ετησίως. 



Παρέχονται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

Αναλυτική έκθεση για τον ισολογισμό του 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας με αναφορά και επεξήγηση 
για τις μεταβολές των λογαριασμών

Εβδομαδιαίως, την επόμενη 
εργάσιμη μέρα.



Παράρτημα  2:  Στατιστικά  στοιχεία  που  θα  δημοσιέονται  από  το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης ή το Υπουργείο Οικονομικών 

(α)  έως  το  τέλος  Μαρτίου  2012 ,  για  κάθε  διοικητικό  δικαστήριο, 
εφετείο και το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο: 

(i)             Αριθμός  δικαστών  και  διοικητικού  προσωπικού,  με 
κατηγοριοποίηση  για  δικαστές  που  εργάζονται  σε  φορολογικά  τμήματα 
ή ασχολούνται κυρίως με φορολογικές υποθέσεις.  

(ii)           Αριθμός όλων των υποθέσεων. 

(iii)          Αριθμός των υποθέσεων που μεταφέρθηκαν από το 2011. 

(iv)         Αριθμός  των  υποθέσεων  που  υποβλήθηκαν  κατά  το  πρώτο  τρίμηνο 
του 2012. 

(v)          Αριθμός  των φορολογικών υποθέσεων  με κατηγοριοποίηση ανάλογα 
με  την  αξία της  υπόθεσης  (έως   10000 Ευρώ,  από 10  001 Ευρώ έως 50 
000 Ευρώ, από 50 001 Ευρώ έως 100 000 Ευρώ,  από 100 001 Ευρώ έως 
500 000 Ευρώ και άνω των 500 000 Ευρώ).  

(vi)          Αριθμός  των  φορολογικών  υποθέσεων  που  μεταφέρθηκαν  από  το 
2011. 

(vii)         Αριθμός  των  φορολογικών  υποθέσεων  που  υποβλήθηκαν  κατά  το 
πρώτο τρίμηνο του 2012. 

(viii)       Το  ποσοστό  ανάκτησης  για  όλες  τις  φορολογικές  υποθέσεις,  το 
οποίο  για  τους  σκοπούς  του  Μνημονίου  Συνεννόησης  θα  σημαίνει  το 
λόγο  του  ποσού  που  εισπράχθηκε  από  τον  δανειστή  σε  διαδικασίες 
εκτέλεσης  –  μετά  την  έκδοση  εκτελεστού  τίτλου  –  προς  το  ποσό  που 
επιδικάστηκε από το δικαστήριο. 

(β)  έως  το  τέλος  Ιουνίου  2012 ,  επιπλέον  των  πληροφοριών  του  (α) 
ανωτέρω,  επικαιροποιημένων  όπου  είναι  αναγκαίο,  για  κάθε  πολιτικό 
δικαστήριο, εφετείο και το ανώτατο πολιτικό δικαστήριο: 

(i)             Αριθμός δικαστών και διοικητικού προσωπικού.  

(ii)           Αριθμός όλων των υποθέσεων 

(iii)          Αριθμός των υποθέσεων που μεταφέρθηκαν από το 2011. 

(iv)         Αριθμός  των  υποθέσεων  που  υποβλήθηκαν  κατά  τα  δύο  πρώτα 
τρίμηνα του 2012. 

(v)          Αριθμός  αδρανών  υποθέσεων,  δηλ.  υποθέσεων  που  εκκρεμούν 
ενώπιον  των  πολιτικών  δικαστηρίων  στις  οποίες  ο  σχετικός  φάκελος 
του  δικαστηρίου  αναφέρει  ότι  έχουν  αναβληθεί  ή  δεν  έχει  ορισθεί  ποτέ 
δικάσιμος  για  αυτές  και  δεν  έλαβε  χώρα  καμία  ενέργεια  διαδίκου  για 
καθορισμό δικασίμου για τουλάχιστον 18 μήνες. 

(γ)  έως  το  τέλος  Σεπτεμβρίου  2012 ,  επιπλέων των πληροφοριών  των (α) 
και  (β)  ανωτέρω,  επικαιροποιημένων  όπου  είναι  αναγκαίο,  σε  επίπεδο 
πρωτοδικείου και εφετείου:  

(i)             Αριθμός υποθέσεων εταιρικής αφερεγγυότητας.  

(ii)           Μέση διάρκεια υποθέσεων εταιρικής αφερεγγυότητας.  



(iii)          Μέσο κόστος υποθέσεων εταιρικής αφερεγγυότητας.  

(δ)  έως  το  τέλος  Δεκεμβρίου  2012 ,  τριμηνιαίες  επικαιροποιήσεις  των 
πληροφοριών των (α) έως (γ) ανωτέρω. 



Συντομογραφίες 

ΑΣΕΠ               Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

CPB                 Κεντρική Αρχή Προμηθειών 

ΔΕΠΑ               Δημόσια Επιχείρηση Αερίου 

DRG                 Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλιο 

DSO                 Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής 

ΕΚΤ                 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

ΕΟΧ                 Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος 

ΕΕΤΤ               Εθνική  Επιτροπή  Τηλεπικοινωνιών  &amp; 
Ταχυδρομείων 

ΕΤΧΣ               Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

ΕΚΕΒΥΛ          Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών 

ΕΛΣΤΑΤ          Ελληνική Στατιστική Αρχή 

ΕΟΦ                 Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων 

ΕΟΠΥΥ            Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

ΕΠΥ                 Επιτροπή Προμηθειών Υγείας 

ΕΤΠΑ               Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΕΣΛ                 Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών 

ΕΚοιν.Τ                       Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

ΕΣΥ                 Εθνικό Σύστημα Υγείας 

ΕΕ                    Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΑΕΠ                 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

ΓΕΜΗ              Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

ΤΑΙΠΕΔ           Ταμείο  Αξιοποίησης  Ιδιωτικής  Περιουσίας  του 
Ελληνικού 

Δημοσίου 

ΗΔΙΚΑ Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης 

ΔΝΤ                 Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 

ΚΤΕΛ               Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων 

ΥΦΑ                Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο 

LTV                 Δείκτης Δανείου-Αξίας 

MEFP               Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής 

Πολιτικής 

ΜΔΣ                Μεσοπρόθεσμη Δημοσιονομική Στρατηγική 

ΕΣΥ                 Εθνικό Σύστημα Υγείας 

ΟΑΣΑ              Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας 

ΟΟΣΑ              Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 



ΟΓΑ                 Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων 

ΟΣΕ                 Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος 

ΟΤΕ                 Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος 

ΔΕΗ                 Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 

ΥΜΣ                Υπηρεσία Μίας Στάσης 

ΡΑΕ                 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

RSPP                Πρόγραμμα Πολιτικής για το Ραδιοφάσμα 

ΕΑΠ                 Ενιαία Αρχή Πληρωμών 

ΕΑΔΣ               Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 

ΔΑ                   Διαδριατικός Αγωγός 

ΔΕΔ-Μ Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών 

TSO                 Διαχειριστής Δικτύου Μεταφοράς 

ΠΟΥ                 Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ _V_3_ΕΛΛ



 ΕΛΛΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΌ ΜΝΗΜΌΝΙΟ ΣΥΝΕΝΝΌΗΣΗΣ (ΤΜΣ)

[ ] Φεβρουαρίου 2012

1.         Το παρόν Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης (TMΣ) προσδιορίζει  το πλαίσιο 
συνεννόησης όσον αφορά τους ορισμούς των δεικτών που υπόκεινται σε ποσοτικούς 
στόχους  (κριτήρια  απόδοσης  και  ενδεικτικοί  στόχοι),  οι  οποίοι  ορίζονται  στους 
πίνακες του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής πολιτικής.  Περιγράφει 
επίσης  τις  μεθόδους  που  πρόκειται  να  χρησιμοποιηθούν  για  την  αξιολόγηση  της 
απόδοσης του προγράμματος καθώς και τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου 
να  διασφαλιστεί  η  επαρκής  παρακολούθηση  των  στόχων.  Θα  προβούμε  σε 
διαβουλεύσεις  με  το Ταμείο,  την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.)  και  την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) πριν από την τροποποίηση μέτρων που περιλαμβάνονται 
στην παρούσα επιστολή, ή τη θέσπιση νέων μέτρων που ενδεχομένως να αποκλίνουν 
από τους στόχους του προγράμματος, και θα παράσχουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
την ΕΚΤ και το  Ταμείο τις απαραίτητες πληροφορίες για την παρακολούθηση του 
προγράμματος.

2.         Για τους σκοπούς του προγράμματος, όλα τα σχετιζόμενα με συνάλλαγμα 
περιουσιακά  στοιχεία,  υποχρεώσεις  και  ροές  θα  αποτιμώνται  σε  όρους 
«συναλλαγματικών ισοτιμιών του προγράμματος» όπως ορίζονται ακολούθως, με την 
εξαίρεση  των  στοιχείων  εκείνων  που  επηρεάζουν  το  δημοσιονομικό  ισοζύγιο,  τα 
οποία  θα  μετρώνται  σε  όρους  τρεχουσών  συναλλαγματικών  ισοτιμιών.  Οι 
συναλλαγματικές ισοτιμίες του προγράμματος είναι αυτές που διαμορφώθηκαν την 
31η  Ιανουαρίου 2012. Συγκεκριμένα, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες για τους σκοπούς 
του προγράμματος καθορίζονται ως €1 = 1.3176 Δολάρια ΗΠΑ, €1 = 100.63 Γιέν 
Ιαπωνίας, €1.1772= 1 ΕΤΔ (Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα)

Γενική Κυβέρνηση

3.         Ορισμός:  Για  τους  σκοπούς  του  προγράμματος  η  Γενική  Κυβέρνηση 
περιλαμβάνει:

• Την κεντρική κυβέρνηση. Αυτή περιλαμβάνει:

o   Τους φορείς που καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, όπως ορίζονται στο 
κεφάλαιο 2 του νόμου 2362/1995 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον νόμο 3871/2010 
υπό τον τίτλο «Δημόσια Λογιστική, Έλεγχος των Κυβερνητικών Δαπανών και άλλοι 
Κανονισμοί»  καθώς  και  άλλους  φορείς  που  ανήκουν  στον  προϋπολογισμό  της 
κεντρικής κυβέρνησης. 

o   Άλλους φορείς ή λογαριασμούς εκτός προϋπολογισμού (EBFs) που δεν αποτελούν 
μέρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά οι οποίοι, στο πλαίσιο των κανόνων του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA95) («ESA95 Εγχειρίδιο για το δημόσιο 



έλλειμμα και  το δημόσιο χρέος"),  κατατάσσονται  στην κεντρική  κυβέρνηση.  Εδώ 
περιλαμβάνεται το ΕΤΕΡΠΣ και το Ταμείο Δημόσιας Περιουσίας.

o   Τις ακόλουθες κρατικές επιχειρήσεις και οργανισμούς που περιλαμβάνονται από την 
Εθνική  Στατιστική  Υπηρεσία  (ΕΛΣΤΑΤ)  στον  ορισμό  της  κεντρικής  κυβέρνησης 
(ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΕΛΓΑ, Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ, 
ΟΣΕ,  ΤΡΑΙΝΟΣΕ,  ΕΡΤ,  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΚΥΜΗΣ  ΕΠΕ,  ΟΠΕΚΕΠΕ, 
ΚΕΕΛΠΝΟ,  ΕΟΤ,  ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ,  ΜΟΔ 
Α.Ε.).  Αναφορές  σε  επιμέρους  εταιρείες  νοούνται  ότι  περιλαμβάνουν  όλες  τις 
θυγατρικές τους, οι οποίες πρέπει να ενοποιηθούν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ΔΠΧΠ).

•         Την  τοπική  αυτοδιοίκηση  που  περιλαμβάνει  δήμους,  νομαρχίες  και  τις 
περιφερειακές  αυτοδιοικήσεις,  συμπεριλαμβανομένων  των  βασικών  και  ειδικών 
προϋπολογισμών  τους,  συμπεριλαμβανομένων  όλων  των  φορέων  και  των 
οργανισμών που υπάγονται  σε αυτούς,  οι  οποίοι  ταξινομούνται  ως τοπικές  αρχές, 
σύμφωνα με το ESA95.

•         Τα ασφαλιστικά  ταμεία που περιλαμβάνουν όλα τα ταμεία που ιδρύθηκαν και 
καταχωρήθηκαν  ως  Οργανισμοί  Κοινωνικής  Ασφάλισης  στο  μητρώο της  Εθνικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας.

•         Άλλους φορείς  εκτός προϋπολογισμού που περιλαμβάνονται  από την ΕΛΣΤΑΤ 
στο μητρώο της γενικής κυβέρνησης, αλλά που δεν λογίζονται ακόμα ως μέρος της 
κεντρικής κυβέρνησης.

•         Ο ορισμός της γενικής (κεντρικής) κυβέρνησης περιλαμβάνει επίσης και τυχόν νέα 
ταμεία,  ή  άλλα  ειδικά  προγράμματα  προϋπολογισμού  και  εκτός  προϋπολογισμού 
προγράμματα που ενδέχεται να δημιουργηθούν κατά την διάρκεια του προγράμματος 
προκειμένου να φέρουν σε πέρας ενέργειες δημοσιονομικού χαρακτήρα.  Οι αρχές θα 
ενημερώνουν  το  ΔΝΤ,  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή και  το  προσωπικό της  ΕΚΤ για 
τυχόν δημιουργία τέτοιων νέων ταμείων ή και προγραμμάτων.  Η γενική (κεντρική) 
κυβέρνηση,  όπως  μετράται  για  τους  σκοπούς  της  παρακολούθησης  του 
προγράμματος το 2011, δεν πρέπει να περιλαμβάνει  φορείς  που αναταξινομούνται 
από  φορείς  εκτός  γενικής  (κεντρικής)  κυβέρνησης  σε  φορείς  γενικής  (κεντρικής) 
κυβέρνησης κατά τη διάρκεια του 2011. 

Υποστηρικτικό  υλικό  : Το  Υπουργείο  Οικονομικών  (Υπ.Οικ.)  θα  παρέχει  στην 
Ευρωπαϊκή επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ αναλυτικές πληροφορίες για τα μηνιαία 
έσοδα  και  τις  μηνιαίες  δαπάνες,  τις  αποπληρωμές  εσωτερικού  και  εξωτερικού 
χρέους,  την  έκδοση  νέου  εσωτερικού  και  εξωτερικού  χρέους,  τις  μεταβολές  στα 
ταμειακά διαθέσιμα της κεντρικής κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος, όλα τα 
άλλα  μέσα  χρηματοδότησης  συμπεριλαμβανομένων  των  συναλλαγών  κεφαλαίου 
καθώς  και  των  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  της  γενικής  κυβέρνησης.  Το  Υπουργείο 
Οικονομικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών θα παρέχει σε μηνιαία 
βάση  στοιχεία  για  τα  έσοδα  και  τις  δαπάνες  των  ΟΤΑ  όπως  αυτές  θα 
συγκεντρώνονται  στις  βάσεις  δεδομένων  του  Υπουργείου.  Το  Υπουργείο 



Οικονομικών  σε  συνεργασία  με  το  Υπουργείο  Εργασίας  και  Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων θα παρέχει σε μηνιαία βάση στοιχεία για τα έσοδα και τις δαπάνες των 
κύριων Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΟΑΕΔ).   Η Τράπεζα 
της  Ελλάδος  θα  παρέχει  αναλυτικά  μηνιαία  στοιχεία  για  το  ενεργητικό  και  τις 
υποχρεώσεις  των  ΟΤΑ,  των  ταμείων  κοινωνικής  ασφάλισης,  του  ΕΤΕΡΠΣ  (και 
άλλων προγραμμάτων εκτός προϋπολογισμού) και των κρατικών επιχειρήσεων που 
περιλαμβάνονται στον ορισμό της γενικής κυβέρνησης σύμφωνα με τα δεδομένα από 
την  έρευνα  Νομισματικής  Στατιστικής.  Τα  δεδομένα  θα  παρέχονται  μέσα  σε  4 
εβδομάδες μετά το τέλος κάθε μήνα.

Ι. ΠΟΣΟΤΙΚΆ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΠΌΔΟΣΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΆ ΑΝΏΤΑΤΑ ΌΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΎΣ 
ΑΠΌΔΟΣΗΣ: ΟΡΙΣΜΟΊ ΚΑΙ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΏΝ 

Α. Ανώτατο όριο στο πρωτογενές ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης σε 
τροποποιημένη ταμειακή βάση (Κριτήριο Απόδοσης)

4.         Ορισμός:  Το  Πρωτογενές  Ισοζύγιο  της  Γενικής  Κυβέρνησης  σε 
Τροποποιημένη Ταμειακή Βάση ορίζεται ως το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης σε 
τροποποιημένη  ταμειακή  βάση  μείον  τις  πληρωμές  τόκων  από  τον  κρατικό 
προϋπολογισμό. Το πρωτογενές ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης σε τροποποιημένη 
ταμειακή  βάση  ορίζεται  ως  το  άθροισμα  του  ταμειακού  ισοζυγίου  του  τακτικού 
κρατικού προϋπολογισμού, του ταμειακού ισοζυγίου του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων,  μείον  την  μεταβολή  στο  απόθεμα  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  των 
υπουργείων, την μεταβολή στα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία των ΟΤΑ,  τη 
μεταβολή  στα  καθαρά  χρηματοοικονομικά  στοιχεία  των  ταμείων  κοινωνικής 
ασφάλισης, τη μεταβολή στα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία του ΕΤΕΡΠΣ, τη 
μεταβολή στα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία των δημοσίων επιχειρήσεων που 
επαναταξινομήθηκαν,  μείον  τις  καταπτώσεις  εγγυήσεων  για  φορείς  της  γενικής 
κυβέρνησης  και  δαπάνες  του  Ταμείου  Δημόσιας  Περιουσίας.  Τα  έσοδα  από 
ιδιωτικοποιήσεις, όπως αυτά ορίζονται παρακάτω, και έσοδα από πωλήσεις γης και 
κτηρίων εξαιρούνται από τις ταμειακές εισροές. Οι ενέργειες καθαρού δανεισμού του 
κρατικού προϋπολογισμού θα εγγράφονται ως ταμειακές δαπάνες.

•         Το ταμειακό ισοζύγιο του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού.   Το ταμειακό 
ισοζύγιο του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού θα μετράται σε επίπεδο κεντρικής 
κυβέρνησης,  με βάση τα τακτικά  έσοδα του προϋπολογισμού (επαναλαμβανόμενα 
έσοδα συν μη επαναλαμβανόμενα έσοδα, συμπεριλαμβανομένων εσόδων από ΝΑΤΟ 
μείον  επιστροφές  φόρων)  μείον  τις  τακτικές  δαπάνες  (οι  τακτικές  δαπάνες  του 
προϋπολογισμού δεν περιλαμβάνουν τα χρεολύσια και τις πληρωμές του κρατικού 
προϋπολογισμού  μέσω  του  μηχανισμού  για  την  τακτοποίηση  ληξιπρόθεσμων 
οφειλών  όλων  των  φορέων  γενικής  κυβέρνησης  πλην  των  υπουργείων  και  των 
δημόσιων  νοσοκομείων  (ΕΣΥ)  αλλά  περιλαμβάνουν  μισθούς  και  συντάξεις, 
επιχορηγήσεις  προς  τα  ταμεία  κοινωνικής  ασφάλισης,  για  ιατρική  φροντίδα  και 
κοινωνική  προστασία,  λειτουργικές  και  άλλες  δαπάνες,  επιστρεφόμενους  πόρους, 
πληρωμές  σε  αντάλλαγμα  των  απαιτήσεων  των  ασφαλιστικών  ταμείων  για  τους 
εργαζόμενους  της  ΔΕΗ,  το  αποθεματικό,  πληρωμές  τόκων,  μεταβιβάσεις  για  τη 
διευθέτηση  παλαιών  χρεών,  πληρωμές  για  εξοπλιστικές  προμήθειες  σε  ταμειακή 
βάση, δαπάνες για το ΝΑΤΟ, κεφαλαιακές μεταβιβάσεις προς τα ταμεία κοινωνικής 



ασφάλισης ή άλλους φορείς με τη μορφή ομολόγων, εγγυήσεις που έχουν καταπέσει 
σε περιπτώσεις που το κράτος ή η κεντρική κυβέρνηση αναλαμβάνει πληρωμές για 
λογαριασμό  φορέων  εκτός  της  γενικής  κυβέρνησης)  του  τακτικού  κρατικού  
προϋπολογισμού  όπως  δημοσιεύονται  μηνιαία  από  την  επίσημη  ιστοσελίδα  του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών και σύμφωνα με 
την αντίστοιχη κατηγοριοποίηση του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού.

•         Το ταμειακό ισοζύγιο του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Το ταμειακό 
ισοζύγιο του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων θα μετράται σε επίπεδο κεντρικής 
κυβέρνησης, με βάση τα έσοδα από επενδύσεις μείον τις δαπάνες επενδύσεων του 
προγράμματος επενδύσεων όπως δημοσιεύονται μηνιαία από την επίσημη ιστοσελίδα 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών και σύμφωνα 
με την αντίστοιχη κατηγοριοποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.

•         Η  μεταβολή  στο  απόθεμα  των  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  των  αρμόδιων 
υπουργείων.  Η μεταβολή του αποθέματος θα μετράται σε σωρευτική βάση ως το 
απόθεμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά τη διάρκεια της μέτρησης των κριτηρίων 
απόδοσης  μείον  το  απόθεμα  των  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  στο  τέλος  του 
προηγούμενου έτους. Το απόθεμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών θα αντανακλά όλες 
τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που εκκρεμούν, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο κατά 
την οποία οι ανεξόφλητες δεσμεύσεις έχουν αναληφθεί. Το απόθεμα ληξιπρόθεσμων 
οφειλών των αρμοδίων υπουργείων ή των άλλων φορέων δαπάνης που επηρεάζουν 
τον  προϋπολογισμό  (συμπεριλαμβανομένης  της  Γενικής  Γραμματείας 
Πληροφοριών/Γενικής  Γραμματείας  Επικοινωνιών,  Γενικής  Γραμματείας 
Περιφερειών,  Προεδρία  της  Δημοκρατίας  και  Ελληνικό  Κοινοβούλιο)  θα 
περιλαμβάνει οποιαδήποτε ληξιπρόθεσμη οφειλή (όπως ορίζεται στην υποπαράγραφο 
Γ)  που  σχετίζεται  με  τις  δραστηριότητες  του  τακτικού  προϋπολογισμού  και  του 
προϋπολογισμού  επενδύσεων.  Τα  δεδομένα  θα  είναι  σύμφωνα  με  τις  μηνιαίες 
δημοσιεύσεις  των  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  του  κρατικού  προϋπολογισμού  που 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και θα βασίζονται στα 
αποτελέσματα  έρευνας  έως  ότου  τα  δεδομένα  του  Μητρώου  Δεσμεύσεων 
αξιολογηθούν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι παρέχουν συνεκτική και αξιόπιστη πληροφορία. 

•         Η μεταβολή στα καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού της 
τοπικής  αυτοδιοίκησης  ορίζεται  σε  συναλλακτική  βάση  ως  η  μεταβολή  στα 
συνολικά  χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία  μείον  τις  χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης,  προσαρμοσμένες  για  τις  μεταβολές 
αποτίμησης  από  την  Τράπεζα  της  Ελλάδος.  Τα  χρηματοοικονομικά  στοιχεία  του 
ενεργητικού περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε):

o  Τις  καταθέσεις  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος  και  τις 
καταθέσεις  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης  στα  εγχώρια  πιστωτικά  ιδρύματα.  Οι 
καταθέσεις  θα  μετρώνται  στην  ονομαστική  τους  αξία,  εξαιρουμένων  των 
συσσωρευμένων  τόκων,  σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  της  έρευνας  νομισματικής 
στατιστικής.  

o  Οι  χρηματοοικονομικές  υποχρεώσεις  περιλαμβάνουν  (αλλά  δεν  περιορίζονται  σε) 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα προς 



την τοπική αυτοδιοίκηση, σε ονομαστική αξία, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας 
νομισματικής στατιστικής.  

•         H  μεταβολή  στα  καθαρά  χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία 
ενεργητικού  ασφαλιστικών  ταμείων ορίζεται  σε  συναλλακτική  βάση  ως  η 
μεταβολή  στα  συνολικά  στοιχεία  του  ενεργητικού  μείον  τις  χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις  των  ασφαλιστικών  ταμείων,  προσαρμοσμένες  για  μεταβολές  στην 
αποτίμηση  από  την  Τράπεζα  της  Ελλάδος  μείον  τη  μεταβολή  στο  απόθεμα  των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών των δημόσιων νοσοκομείων (νοσοκομεία ΕΣΥ) προς φορείς 
εκτός της γενικής κυβέρνησης.

o  Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνουν

  Καταθέσεις των ασφαλιστικών ταμείων στην Τράπεζα της Ελλάδος, καταθέσεις των 
ασφαλιστικών  ταμείων  στα  εγχώρια  πιστωτικά  ιδρύματα  και  άμεσες  ή  έμμεσες 
καταθέσεις  μέσω του αμοιβαίου κεφαλαίου του ΙΚΑ. Οι καταθέσεις  μετρώνται σε 
ονομαστική  αξία,  εξαιρούμενων  των  συσσωρευμένων  τόκων,  σύμφωνα  με  τα 
στοιχεία της έρευνας νομισματικής στατιστικής.

  Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών που έχουν στην κατοχή τους 
τα  ταμεία  κοινωνικής  ασφάλισης  είτε  άμεσα  είτε  έμμεσα  μέσω  του  αμοιβαίου 
κεφαλαίου του ΙΚΑ.

  Άμεση ή έμμεση κατοχή μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εκδιδόμενων από ελληνικές 
εταιρίες διαχείρισης (διαφορετικών από το αμοιβαίο κεφάλαιο του ΙΚΑ). 

  Συμμετοχές σε ομόλογα κεντρικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων βραχυχρόνιων 
και  μακροχρόνιων  χρεογράφων  που  εκδόθηκαν  στο  εσωτερικό,  μακροχρόνιων 
χρεογράφων που εκδόθηκαν στο εξωτερικό και διαχειρίζονται από τη Τράπεζα της 
Ελλάδος,  και  έμμεσες  συμμετοχές  μέσω  του  αμοιβαίου  κεφαλαίου  του  ΙΚΑ.  Οι 
συμμετοχές θα μετρηθούν σε ονομαστική αξία.

  Ομόλογα και άλλα περιουσιακά στοιχεία που εκδόθηκαν στο εξωτερικό.

o   Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του παθητικού περιλαμβάνουν τα βραχυχρόνια και 
μακροχρόνια  δάνεια  από  εγχώρια  χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα  προς  τα  ταμεία 
κοινωνικής  ασφάλισης,  τα  οποία  έχουν  μετρηθεί  σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  της 
έρευνας νομισματικής στατιστικής.  

Μεταβολή  του  ποσού  των  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  των  δημόσιων  νοσοκομείων 
(νοσοκομεία  ΕΣΥ)  προς  φορείς  εκτός  της  γενικής  κυβέρνησης.  Στοιχεία  για  τις 
ληξιπρόθεσμες  οφειλές  των  νοσοκομείων  θα  πρέπει  να  είναι  διαθέσιμα  μέσα  σε 
τέσσερις  εβδομάδες  από  το  τέλος  κάθε  μήνα.  Η  μεταβολή  του  ποσού  των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών θα μετριέται  σωρευτικά  ως το ποσό των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών  κατά  το  χρόνο  μέτρησης  των  κριτηρίων  απόδοσης  μείον  το  ποσό  των 



ληξιπρόθεσμων  οφειλών  στο  τέλος  του  προηγούμενου  έτους.  Το  απόθεμα  των 
ληξιπρόθεσμων  οφειλών  θα  αντανακλά  όλες  τις  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  που 
εκκρεμούν,  ανεξάρτητα  από  τη  χρονική  περίοδο  κατά  την  οποία  οι  ανεξόφλητες 
δεσμεύσεις έχουν αναληφθεί, αλλά θα εξαιρεί τα 5.34 δις ληξιπρόθεσμων οφειλών 
των νοσοκομείων προς φαρμακευτικές εταιρείες τα οποία πραγματοποιήθηκαν μέχρι 
το τέλος του 2009 στο βαθμό που αυτές εξακολουθούν να εκκρεμούν. Το ποσό των 
ληξιπρόθεσμων  οφειλών  των  δημόσιων  νοσοκομείων  θα  περιλαμβάνει  τις 
ληξιπρόθεσμες οφειλές (όπως ορίζονται στην υποενότητα Γ) που σχετίζονται με τη 
δραστηριότητα των 134 νοσοκομείων του ΕΣΥ. Τα στοιχεία θα είναι συνεπή με τις 
μηνιαίες  δημοσιεύσεις  των  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  των  νοσοκομείων  στο 
διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, θα βασίζονται στα αποτελέσματα 
έρευνας  έως  ότου  τα  δεδομένα  του  μητρώου  δεσμεύσεων  αξιολογηθούν  από  το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα ότι παρέχουν συνεκτική και αξιόπιστη πληροφορία. 

•         Η αλλαγή των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού του ΕΤΕΡΠΣ ορίζεται σε 
συναλλακτική βάση, ως η αλλαγή των συνολικών στοιχείων ενεργητικού μείον των 
στοιχείων παθητικού του ΕΤΕΡΠΣ, προσαρμοσμένα για μεταβολές της αποτίμησης 
από την Τράπεζα της Ελλάδος.

o   Τα στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνουν

  Καταθέσεις του ΕΤΕΡΠΣ στη Τράπεζα της Ελλάδος και καταθέσεις του ΕΤΕΡΠΣ σε 
εγχώρια  πιστωτικά  ιδρύματα.  Οι  καταθέσεις  θα  μετρούνται  σε  ονομαστική  αξία 
εξαιρουμένων  των  συσσωρευμένων  τόκων  σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  της  έρευνας 
νομισματικής στατιστικής

  Μετοχές  που  έχει  στην  κατοχή  του  το  ΕΤΕΡΠΣ  και  διαπραγματεύονται  στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

  Μερίδια  Αμοιβαίων  Κεφαλαίων  που  έχουν  εκδοθεί  από  ελληνικές  εταιρείες 
διαχείρισης

  Συμμετοχές σε ομόλογα κεντρικής κυβέρνησης

  Άλλα ομόλογα που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό

o   Τα στοιχεία παθητικού περιλαμβάνουν τα βραχυχρόνια και μακροχρόνια δάνεια από 
εγχώρια  χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα  προς  το  ΕΤΕΡΠΣ,  τα  οποία  έχουν  μετρηθεί 
σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας νομισματικής στατιστικής ή άλλος δανεισμός 
από τη Τράπεζα της Ελλάδας.

•         Η  αλλαγή  των  καθαρών  στοιχείων  του  ενεργητικού  των  δημόσιων 
επιχειρήσεων  που  εντάχθηκαν  στη  γενική  κυβέρνηση  (ΑΔΕ)  ορίζεται,  σε 
συναλλακτική βάση, ως η αλλαγή των συνολικών στοιχείων ενεργητικού μείον των 



στοιχείων παθητικού των ΑΔΕ, προσαρμοσμένα για μεταβολές της αποτίμησης, μείον 
τις  εγγυήσεις  που  έχουν  καταπέσει  από  φορείς  που  ενσωματώθηκαν  στη  γενική 
κυβέρνηση.  Οι  ΑΔΕ θα περιλαμβάνουν  τις  κάτωθι  επιχειρήσεις  και  οργανισμούς: 
ΕΛΓΑ, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΟΠΕΚΕΠΕ (εξαιρουμένου του λογαριασμού ΕΛΕΓΕΠ), ΕΟΤ, 
ΑΤΤΙΚΟ  ΜΕΤΡΟ,  Ελληνικά  Αμυντικά  Συστήματα  ΑΒΕΕ,  ΕΡΤ,  ΕΘΕΛ, 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ,  ΗΛΠΑΠ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ ΕΠΕ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΜΟΔ Α.Ε., ΟΣΕ).

o   Τα στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνουν

  Καταθέσεις  των  ΑΔΕ  στη  Τράπεζα  της  Ελλάδος  και  καταθέσεις  των  ΔΕ  σε 
χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα (εγχώρια  και  ξένα).  Οι  καταθέσεις  θα  μετρούνται  σε 
ονομαστική αξία εξαιρουμένων των συσσωρευμένων τόκων

   Μετοχές  που  έχουν  στην  κατοχή  τους  οι  ΔΕ  και  διαπραγματεύονται  στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

  Μερίδια  Αμοιβαίων  Κεφαλαίων  που  έχουν  εκδοθεί  από  ελληνικές  εταιρείες 
διαχείρισης

  Συμμετοχές σε ομόλογα κεντρικής κυβέρνησης

  Άλλα ομόλογα που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό

o   Τα στοιχεία παθητικού περιλαμβάνουν τα βραχυχρόνια και μακροχρόνια δάνεια από 
εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προς τις ΔΕ, τα οποία έχουν μετρηθεί σύμφωνα 
με  τα  στοιχεία  της  έρευνας  νομισματικής  στατιστικής.  Περιλαμβάνουν  επίσης  τα 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια από το ξένο τραπεζικό σύστημα, καθώς 
και δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ή άλλους επίσημους 
δανειστές, όπως μετράται από τη διαφορά μεταξύ των νέων δανείων που χορηγούνται 
στους  εν  λόγω φορείς  (όπως  εγκρίθηκε  από το  Γενικό  Λογιστήριο  του  Κράτους, 
σύμφωνα  με  το  νόμο  για  τη  Δημοσιονομική  Διαχείριση  και  Ευθύνη)  και  οι 
αποσβέσεις  των εν λόγω δανείων μέσω καταπτώσεων κρατικών εγγυήσεων ή την 
απόσβεση  των  εν  λόγω  δανείων  από  πραγματικές  πληρωμές  από  τις  ίδιες  τις 
εταιρείες,  υπό  την  παρακολούθηση  και  την  πληροφόρηση  που  παρέχεται  από  το 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Δ25).

•         Οι  δαπάνες  του  Εθνικού  Ταμείου  Δημόσιας  Περιουσίας  (ΕΤΔΠ) δεν 
συμπεριλαμβάνονται  στις  δαπάνες  της  Κεντρικής  Κυβέρνησης και  ορίζονται  ως η 
μεταβολή στις καταθέσεις του ΕΤΔΠ, καθαρές από τις μεταβολές που προκύπτουν 
από δανεισμό μέσω τιτλοποιήσεων οι οποίες θα λογίζονται στην κεντρική κυβέρνηση 
ως  έσοδα  από  αποκρατικοποιήσεις.  Οι  μεταβολές  στις  καθαρές  καταθέσεις  του 
ΕΤΔΠ  θα προσδιορίζονται από τα στοιχεία της έρευνας νομισματικής στατιστικής 
αναφορικά  με  δανεισμό  ή  καταθέσεις  που  τηρούνται  σε  εμπορικές  τράπεζες. 



Αναφορικά με  καταθέσεις  στην Τράπεζα της  Ελλάδος,  οι  καθαρές  καταθέσεις  θα 
μετρώνται  κατευθείαν  από  την  Τράπεζα  της  Ελλάδος.  Η  μεταφορά  εσόδων  από 
αποκρατικοποιήσεις προς το κράτος θα μετράται απευθείας από τις εισροές προς τον 
λογαριασμό αποκρατικοποιήσεων. 

5. Λοιπές προβλέψεις

o    Για  τους  σκοπούς  του  προγράμματος,  οι  πρωτογενείς  δαπάνες  της  κεντρικής 
κυβέρνησης που παρακολουθούνται δεν περιλαμβάνουν πληρωμές που σχετίζονται 
με τη στήριξη τραπεζών, όταν έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής 
του  προγράμματος  για  τη  στήριξη  και  αναδιάρθρωση  του  τραπεζικού  τομέα. 
Συναλλαγές που μπορούν να εξαιρεθούν από το ισοζύγιο περιλαμβάνουν δάνεια προς 
χρηματοπιστωτικούς  οργανισμούς  και  επενδύσεις  σε  μετοχικό  κεφάλαιο 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών (ανταποδοτική κεφαλαιοποίηση), μη ανταποδοτική 
κεφαλαιοποίηση,  εξαγορά  προβληματικών  περιουσιακών  στοιχείων,  καθώς  και 
ενέργειες  που  σχετίζονται  με  το  ΤΧΣ.  Ωστόσο,  το  προσωπικό  του  ΔΝΤ,  της 
Ευρωπαϊκής  Επιτροπής και  της  ΕΚΤ θα πρέπει  να  ενημερώνεται  άμεσα για κάθε 
χρηματοοικονομική πράξη της κεντρικής κυβέρνησης για τη στήριξη των τραπεζών, 
στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η έκδοση εγγυήσεων ή η παροχή ρευστότητας. 

o    Μεταβιβάσεις  κεφαλαίων  σε  ασφαλιστικά  ταμεία  ή  άλλου  φορείς  οντότητες  με 
ομόλογα  δεν  περιλαμβάνουν  την  έκδοση  ομολόγων  για  το  διακανονισμό  των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών στον τομέα της υγείας που έγινε στο τέλος του 2009, καθώς 
και  τους  διακανονισμούς  που  σχετίζονται  με  δικαστικές  υποχρεώσεις  και  τις 
αποζημιώσεις των πρώην υπαλλήλων της Ολυμπιακής.  

o   Τα  σωρευτικά  πρωτογενή  ισοζύγια  των  φορέων  γενικής  κυβέρνησης  πλην  των 
υπουργείων και των δημόσιων νοσοκομείων (ΕΣΥ) θα προσαρμοστούν αφαιρώντας 
τη διαφορά μεταξύ των σωρευτικών μεταβιβάσεων του κρατικού προϋπολογισμού 
του 2012 μέσω του μηχανισμού για την τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών και της 
μεταβολής στο απόθεμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών από το Δεκέμβριο του 2011.

6. Υποστηρικτικό υλικό 

•         Στοιχεία  σχετικά  με  τα  ταμειακά  διαθέσιμα  του  τακτικού  και  του  κρατικού 
προϋπολογισμού θα παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ΕΚΤ και στο ΔΝΤ 
από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών εντός τριών 
εβδομάδων μετά το τέλος  κάθε μήνα. Τα στοιχεία θα περιλαμβάνουν λεπτομερείς 
πληροφορίες για τα έσοδα και τις δαπάνες, σύμφωνα με τις μηνιαίες εκθέσεις που 
δημοσιεύονται  στον  επίσημο  δικτυακό  τόπο  του  Υπουργείου  Οικονομικών.  Θα 
περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία για τις μεταβιβάσεις κεφαλαίων σε ομόλογα προς 
κοινωνικά ταμεία ή άλλους φορείς και καταπτώσεις εγγυήσεων.

•         Στοιχεία  για  τα  καθαρά  χρηματοοικονομικά  στοιχεία  του  ενεργητικού  των 
οργανισμών  τοπικής  αυτοδιοίκησης  και  των  ασφαλιστικών  ταμείων,  των  ταμείων 
εκτός  προϋπολογισμού  συμπεριλαμβανομένων των ΕΤΕΡΠΣ, ΑΚΑΓΕ  καθώς και 



δημόσιων επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στη γενική κυβέρνηση θα παρέχονται στο 
ΔΝΤ, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην ΕΚΤ από το ΓΛΚ σε συνεργασία με την 
Δ/νση Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος εντός τεσσάρων εβδομάδων μετά το 
τέλος  κάθε  μήνα.  Μηνιαία στοιχεία  για  τις  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  των δημόσιων 
νοσοκομείων  (νοσοκομεία  ΕΣΥ)  θα  παρέχονται  από  το  Υπουργείο  Υγείας  και 
ληξιπρόθεσμες  οφειλές  λοιπών υπουργείων από το Υπουργείο  Οικονομικών  εντός 
τεσσάρων εβδομάδων μετά το τέλος κάθε μήνα.

Β. Ανώτατο όριο Πρωτογενών Δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού 
(Κριτήριο Απόδοσης)

7.         Ορισμός:  Οι  πρωτογενείς  δαπάνες  του  κρατικού  προϋπολογισμού 
αποτελούνται από τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού (δαπάνες του τακτικού 
προϋπολογισμού συν τις δαπάνες του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων) μείον τις 
δαπάνες για τους τόκους που καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, μείον 
των μεταβιβάσεων του κρατικού προϋπολογισμού του 2012 μέσω του μηχανισμού 
για  την  τακτοποίηση  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  σε  όλους  τους  φορείς  γενικής 
κυβέρνησης πλην των υπουργείων   συν τις αλλαγές στα ποσά των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών των υπουργείων σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης σύμφωνα με τους 
ορισμούς  που  αναφέρονται  παραπάνω.  Οι  πρωτογενείς  δαπάνες  της  κεντρικής 
κυβέρνησης που περιλαμβάνονται στο κριτήριο απόδοσης δεν περιλαμβάνουν τυχόν 
πληρωμές σε μετρητά για την αναδιάρθρωση των τραπεζών όταν πραγματοποιούνται 
στο  πλαίσιο  της  στρατηγικής  του  προγράμματος  για  την  αναδιάρθρωση  του 
τραπεζικού τομέα. Δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται στο ισοζύγιο περιλαμβάνουν 
δάνεια σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επενδύσεις σε μετοχές των εισηγμένων 
και  μη  εισηγμένων  χρηματοπιστωτικών  ιδρυμάτων  (ανταποδοτική 
ανακεφαλαιοποίηση),  μη  ανταποδοτική  ανακεφαλαιοποίηση  και  αγορά 
προβληματικών  περιουσιακών  στοιχείων.  Εν  τούτοις  κάθε  χρηματοοικονομική 
κίνηση  από  την  κεντρική  ή  γενική  κυβέρνηση  για  στήριξη  των  τραπεζών, 
συμπεριλαμβανόμενης της έκδοσης εγγυήσεων ή την παροχή ρευστότητας θα πρέπει 
να αναφέρεται αμέσως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ΕΚΤ και στο ΔΝΤ.

8.         Υποστηρικτικό υλικό: Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου 
Οικονομικών θα παρέχει στοιχεία για τις μηνιαίες δαπάνες του τακτικού κρατικού 
προϋπολογισμού  και  του  προϋπολογισμού  δημοσίων  επενδύσεων.  Το  Υπουργείο 
Οικονομικών θα παρέχει επίσης μηνιαία στοιχεία για το απόθεμα των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών των υπουργείων. 

Γ. Μη-Συσσώρευση Εγχώριων Ληξιπρόθεσμων Οφειλών από τη Γενική 
Κυβέρνηση (Συνεχής Ενδεικτικός Στόχος)

9.          Ορισμός: Για τους σκοπούς του προγράμματος, οι εγχώριες ληξιπρόθεσμες 
οφειλές ορίζονται ως τα ανεξόφλητα τιμολόγια προς προμηθευτές μετά από πάροδο 



90  ημερών  από  την  ημερομηνία  οφειλής.  Στην  περίπτωση  που  η  οφειλόμενη 
ημερομηνία δεν ορίζεται ρητά στη σύμβαση προμήθειας, μια υποχρέωση που δεν έχει 
πληρωθεί  θεωρείται  ως  ληξιπρόθεσμη  οφειλή  90  ημέρες  μετά  την  έκδοση  του 
σχετικού παραστατικού. Τα στοιχεία θα παρέχονται εντός τεσσάρων εβδομάδων μετά 
το τέλος κάθε μήνα. Η συνεχής μη συσσώρευση εγχώριων ληξιπρόθεσμων οφειλών 
ορίζεται ως μη συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών στο τέλος κάθε μήνα, κατά τη 
διάρκεια του τριμήνου στο οποίο εξετάζεται το κριτήριο απόδοσης, ανεξάρτητα από 
τη χρονική περίοδο κατά την οποία έγινε η ανάληψη των απλήρωτων υποχρεώσεων 
συν  τις  μεταβιβάσεις  που  έγιναν  το  2012  μέσω  του  μηχανισμού  τακτοποίησης 
παλαιότερων  ληξιπρόθεσμων  οφειλών.  Αυτό  δεν  περιλαμβάνει  ληξιπρόθεσμες 
οφειλές που συσσωρεύτηκαν από το ασφαλιστικό ταμείο των δημοσίων υπαλλήλων. 

10.       Υποστηρικτικό  υλικό:  Το  Υπουργείο  Οικονομικών  θα  παρέχει  συνεπή 
στοιχεία  για  τις  μηνιαίες  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  της  γενικής  κυβέρνησης,  όπως 
ορίζονται  παραπάνω εντός  τεσσάρων εβδομάδων μετά  το  τέλος  του  μήνα και  θα 
αναρτώνται  στην  ιστοσελίδα  του  Υπουργείου  Οικονομικών.  Τα  στοιχεία 
ληξιπρόθεσμων  οφειλών  θα  βασίζονται  στα  αποτελέσματα  έρευνας  έως  ότου  τα 
δεδομένα  του  Μητρώου Δεσμεύσεων  αξιολογηθούν  από  το  Διεθνές  Νομισματικό 
Ταμείο,  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  και  την  Ευρωπαϊκή  Κεντρική  Τράπεζα  ότι 
παρέχουν  συνεκτική  και  αξιόπιστη  πληροφορία..  Τα  στοιχεία  αυτά  θα  περιέχουν 
επίσης  απλήρωτες  υποχρεώσεις  για  περισσότερες  από  30  και  60  ημέρες  για  την 
κεντρική  κυβέρνηση  (Υπουργεία  και  Αποκεντρωμένες  διοικήσεις).  Στοιχεία 
απλήρωτων υποχρεώσεων άνω των 30 και 60 ημερών θα βασίζονται  στα μητρώα 
δεσμεύσεων.  

Δ. Ανώτατο όριο Συνολικού Χρέους της Κεντρικής Κυβέρνησης (Κριτήριο 
Απόδοσης)

11.       Ορισμός: Το συνολικό απόθεμα χρέους της κεντρικής κυβέρνησης θα αφορά 
στο χρέος κεντρικής κυβέρνησης σε όρους ESA95, το οποίο περιλαμβάνει το κρατικό 
χρέος,  χρέη  από  ειδικούς  λογαριασμούς  και  δημόσιες  επιχειρήσεις  που 
συμπεριλαμβάνονται στην κεντρική κυβέρνηση, καθώς και άλλες προσαρμογές κατά 
το σύστημα ESA95. Θα ορίζεται για τους σκοπούς του προγράμματος ως το σύνολο 
των τρεχουσών ακαθάριστων υποχρεώσεων χρέους.  Θα περιλαμβάνει,  αλλά δε θα 
περιορίζεται  σε,  υποχρεώσεις  σε  μορφή τίτλων  και  δανείων.  Δε  θα  περιλαμβάνει 
πληρωτέους  λογαριασμούς.  Το  χρέος  θα  μετράται  στην ονομαστική  του  αξία.  Οι 
συναλλαγματικές ισοτιμίες  που καθορίζονται από το Πρόγραμμα εφαρμόζονται σε 
όλο το χρέος το οποίο έχει εκδοθεί σε νόμισμα εκτός του Ευρώ. Οι αναπροσαρμογές 
χρέους  συνδεδεμένου  με  δείκτες  πληθωρισμού  θα  γίνονται  βάσει  των  σχετικών 
δεικτών που είναι συνδεδεμένοι  με αυτό.  Για τους σκοπούς του προγράμματος το 
ανώτατο όριο για το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης δε θα περιλαμβάνει χρέος που 
προκύπτει  από  πληρωμές  για  αναδιάρθρωση  τραπεζών,  όταν  αυτές 
πραγματοποιούνται  στο  πλαίσιο  της  στρατηγικής  του  προγράμματος  για  την 
αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα (αυτό δεν αφορά το χρέος που σχετίζεται με το 
Ταμείο  Χρηματοπιστωτικής  Σταθερότητας).  Εδώ περιλαμβάνονται  δάνεια  προς  τα 
χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα  και  επενδύσεις  σε  μετοχικό  κεφάλαιο 
χρηματοπιστωτικών  ιδρυμάτων  (ανταποδοτική  κεφαλαιοποίηση),  μη  ανταποδοτική 
ανακεφαλαιοποίηση  και  εξαγορά  προβληματικών  περιουσιακών  στοιχείων.  Το 



προσωπικό  του  ΔΝΤ,  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  και  της  ΕΚΤ  θα  πρέπει  να 
ενημερώνεται άμεσα για κάθε χρηματοοικονομική πράξη της κεντρικής κυβέρνησης 
για τη στήριξη των τραπεζών, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η έκδοση εγγυήσεων ή 
η  παροχή  ρευστότητας,  με  εξαίρεση  της  διαμεσολάβησης  της  Ελληνικής 
Δημοκρατίας σε repos μεταξύ ξένων και εγχώριων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

12.       Προσαρμογές: Για το 2011, το ανώτατο όριο συνολικού χρέους της κεντρικής 
κυβέρνησης βάσει ESA 95 θα προσαρμοστεί προς τα πάνω (ή προς τα κάτω) κατά το 
ποσό πιθανής αναθεώρησης προς τα πάνω (ή προς τα κάτω) του ποσού των 378.2δις 
που είναι  το ύψος του χρέους της κεντρικής  κυβέρνησης του τέλους  Δεκεμβρίου 
2011.  Από  το  ανώτατο  όριο  θα  εξαιρείται  δανεισμός  που  προορίζεται  για  την 
εξασφάλιση  ενεχύρου  για  συμμετοχή  σε  πράξεις  του  ιδιωτικού  τομέα  που 
προβλέπονται από το πρόγραμμα και στο βαθμό που ο δανεισμός αυτός εμπεριέχεται 
στους ορισμούς για το ακαθάριστο χρέος. 

13.       Υποστηρικτικό  υλικό: Στοιχεία  για  το  συνολικό  ύψος  του  χρέους  της 
κεντρικής κυβέρνησης θα παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το 
ΔΝΤ από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σύμφωνα με τους ορισμούς του ESA95, 
το αργότερο 30 ημέρες μετά το τέλος κάθε μήνα. 

Ε. Ανώτατο όριο για νέες εγγυήσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης (Κριτήριο 
Απόδοσης)

14.       Ορισμός: Το ανώτατο όριο για νέες εγγυήσεις  Κεντρικής Κυβέρνησης θα 
περιλαμβάνει  νέες  εγγυήσεις  που  χορηγούνται  από  το  κράτος,  καθώς  και  νέες 
εγγυήσεις που χορηγούνται από κάθε άλλο φορέα που κατατάσσεται, σύμφωνα με το 
ESA95, στην κεντρική κυβέρνηση, αλλά εξαιρεί εγγυήσεις προς φορείς των οποίων 
το χρέος περιλαμβάνεται στο ανώτατο όριο χρέους της κεντρικής κυβέρνησης όπως 
αυτό  ορίζεται  στις  παραγράφους  12  και  13.  Το  ανώτατο  όριο  δεν  περιλαμβάνει 
εγγυήσεις για τη στήριξη των τραπεζών και εγγυήσεις που σχετίζονται με δάνεια που 
χρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ. Από το ανώτατο όριο εξαιρούνται εγγυήσεις που 
χορηγούνται από το ΕΤΕΑΝ έως 50 εκατ. ευρώ και υπό την προϋπόθεση αυτές να 
ασφαλίζονται πλήρως από ισόποση τραπεζική κατάθεση. Νέες εγγυήσεις θεωρούνται 
και οι εγγυήσεις που χορηγούνται κατά τη διάρκεια του τρέχοντος δημοσιονομικού 
έτους. Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν επίσης τις εγγυήσεις για τις οποίες υπάρχει 
επιμήκυνση της διάρκειάς τους πέρα από τους αρχικούς όρους του συμβολαίου. Το 
όριο δεν θα συμπεριλαμβάνει εγγυήσεις που παρέχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία 
της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  βλ.  (COM(2011)  655)  με  τη  μορφή  χρηματοδοτικών 
εργαλείων επιμερισμένου κινδύνου από τις οποίες δε θα δημιουργηθούν ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις στο ελληνικό κράτος. 

15.       Υποστηρικτικό υλικό. Όλες οι νέες εγγυήσεις της κεντρικής κυβέρνησης θα 
καταγράφονται με λεπτομέρεια, προσδιορίζοντας τα ποσά και τους δικαιούχους. Το 



Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα παρέχει τα στοιχεία σε μηναία βάση, μέσα σε 3 
εβδομάδες μετά το τέλος κάθε μήνα. Οι μη κρατικοί φορείς που εντάσσονται στην 
κεντρική κυβέρνηση θα ενημερώνουν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τις νέες 
εγγυήσεις  που χορηγούν σε μηναία βάση και μέσα σε 3 εβδομάδες μετά το τέλος 
κάθε μήνα. 

ΣΤ. Μη συσσώρευση των ληξιπρόθεσμων οφειλών εξωτερικού χρέους Γενικής 
Κυβέρνησης (διαρκές κριτήριο απόδοσης)

16.       Ορισμός:  Για  τους  σκοπούς  του  προγράμματος,  ως  ληξιπρόθεσμη  οφειλή 
εξωτερικού χρέους ορίζεται η πληρωμή χρέους που έχει συνάψει ή εγγυηθεί η γενική 
κυβέρνηση σε κατοίκους του εξωτερικού, η οποία δεν έχει  πραγματοποιηθεί εντός 
επτά ημερών από τη λήξη της.  Το κριτήριο απόδοσης θα εφαρμόζεται  σε συνεχή 
βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

17. Υποστηρικτικό υλικό:  Το απόθεμα των εξωτερικών ληξιπρόθεσμων οφειλών 
της γενικής κυβέρνησης θα παρέχεται  από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με 
χρονική  υστέρηση  που  δεν  θα  υπερβαίνει  τις  επτά  ημέρες  μετά  την  ημερομηνία 
εξέτασης.

Ζ. Κατώτατο όριο εσόδων από Ιδιωτικοποιήσεις  (Κριτήριο Απόδοσης)

18.  Ορισμός:  Ως  έσοδα  από  ιδιωτικοποιήσεις  ορίζονται  οι  εισπράξεις  από  τις 
πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων που θα διενεργούνται από τον φορέα αρμόδιο για 
αυτό  (Ταμείο  Δημόσιας  Περιουσίας)  ή  πριν  από  την  ίδρυση  του  οι  πωλήσεις 
περιουσιακών  στοιχείων  που  πραγματοποιούνται  απ  'ευθείας  από  την  κυβέρνηση. 
Αυτά θα περιλαμβάνουν, αλλά δεν θα περιορίζονται σε αυτά, την πώληση μετοχών 
εισηγμένων ή μη εισηγμένων εταιρειών και τραπεζών, συμμετοχές σε δημόσια έργα 
υποδομής, συμμετοχές σε Εταιρείες Ειδικού Σκοπού (SPVs), χρόνιες μισθώσεις σε 
εμπορική  ακίνητη  περιουσία  και  δημόσια  περιουσία,  συμφωνίες  πώλησης  και 
επαναγοράς στοιχείων ενεργητικού,  τιτλοποίηση μελλοντικών εσόδων ή οτιδήποτε 
άλλων  στοιχείων  ενεργητικού  τα  οποία  θα  ενσωματωθούν  στο  πρόγραμμα 
ιδιωτικοποιήσεων  καθώς  και  πώληση  δικαιωμάτων  και  συμβάσεων  παραχώρησης 
(συμπεριλαμβανομένης  της  τιτλοποίησης  των  εσόδων  από  τις  συμβάσεις 
παραχώρησης).  Τα  έσοδα  από  ιδιωτικοποιήσεις  θα  αποτιμώνται  σε  ευρώ  και  θα 
αναφέρονται  σε  ακαθάριστη  βάση,  εξαιρουμένων  δαπανών  κεφαλαίου  ή  άλλων 
δαπανών αναδιάρθρωσης καθώς και του κόστους λειτουργίας του Ταμείου Δημόσιας 
Περιουσίας. Τα έσοδα, θα καταγράφονται ως εισροή μετρητών που εισπράττονται  
από το Ταμείο Δημόσιας Περιουσίας, και πριν από την ίδρυση του σε περιπτώσεις 
ιδιωτικοποιήσεων  που θα  γίνουν  απ  'ευθείας  από την  κυβέρνηση,  ως  καταθέσεις 
κατά  την  ημέρα της  συναλλαγής  στον  Ειδικό  Λογαριασμό  Ιδιωτικοποιήσεων  που 
τηρείται στην  Τράπεζα της Ελλάδος. 



19. Υποστηρικτικό υλικό:  Τριμηνιαίες πληροφορίες σχετικά με τα έσοδα από τις 
πωλήσεις  περιουσιακών  στοιχείων,  τα  τριμηνιαία  υπόλοιπα  του  λογαριασμού 
ιδιωτικοποίησης,  οι  εισροές  στο  λογαριασμό  (κατά  συγκεκριμένο  έργο),  και  των 
εκροών  προς  τον  κρατικό  προϋπολογισμό,  θα  διατίθενται  από  τον  Υπουργό 
Οικονομικών, σε συνεργασία με το Ταμείο Δημόσιας Περιουσίας, το αργότερο δύο 
εβδομάδες μετά το τέλος κάθε τριμήνου. Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομικών θα 
παρέχει τριμηνιαία έκθεση προόδου αναφορικά με τη δραστηριότητα του Ταμείου 
Δημόσιας Περιουσίας, καθώς και περιγραφή των δραστηριοτήτων του, πληροφορίες 
σχετικά  με  τις  δανειακές  του  ανάγκες  (ποσά,  όρους  δανείων  και  εγγυήσεις), 
ενημέρωση για τα βήματα στο επιχειρησιακό σχέδιο, και τις τελευταίες εκτιμήσεις 
για  τα  αναμενόμενα  έσοδα καθώς  και  χρονοδιάγραμμα  για  την  ολοκλήρωση των 
συναλλαγών. Επιπλέον, οι τριμηνιαίες εκθέσεις για τις δραστηριότητες του Ταμείου 
Δημόσιας Περιουσίας, μαζί τις ελεγμένες από Ορκωτούς Ελεγκτές  οικονομικές του 
καταστάσεις θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

20. Άλλα: Για  την  παρακολούθηση  του  κριτηρίου  απόδοσης,  τα  έσοδα  από 
ιδιωτικοποιήσεις γενικά εξαιρούνται (σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ΤΜΣ) από 
τις  ταμειακές  εισπράξεις.   Ωστόσο,  για  τα  έτη  2012  και  2013,  όταν  συντρέχει 
περίπτωση, οι πωλήσεις αδειών τυχερών παιχνιδιών, αδειών επικοινωνιών, πωλήσεις 
αεροσκαφών,  καθώς  και  επέκταση  της  σύμβασης  παραχώρησης  του  αεροδρομίου 
όπως αυτά συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος τον Μαΐο του 2010 το 
πρόγραμμα ή κατά τη δεύτερη αναθεώρηση για τον προϋπολογισμό του 2011, θα 
καταγράφονται ως ταμειακά έσοδα και θα λαμβάνονται υπόψη για την διαμόρφωση 
του  σχετικού  κριτηρίου  απόδοσης  για  το  Πρωτογενές  Ισοζύγιο  της  Γενικής 
Κυβέρνησης σε Τροποποιημένη Ταμειακή Βάση (MGGPCB), ανεξάρτητα από το εάν 
οι  εισροές  προέρχονται  από  ιδιωτικοποίηση  ή  όχι.  Ο  υπεύθυνος  φορέας  για  την 
ιδιωτικοποίηση θα παρέχει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αναλυτικά στοιχεία 
για τα ακαθάριστα έσοδα και τις δαπάνες των ανωτέρω, σε μηνιαία βάση - έως το 
τέλος της 20ης ημέρας για κάθε επόμενο μήνα.

Η.  Έλλειμμα  κατά  ESA  και  οι  συνολικές  απαιτήσεις  παρακολούθησης  και 
υποβολής εκθέσεων του προγράμματος. 

21. Έλλειμμα κατά ESA του προγράμματος. Για τους σκοπούς του προγράμματος, 
από  το  έλλειμμα  κατά  ESA  θα  εξαιρούνται  έσοδα  από  την  πώληση  μη 
χρηματοοικονομικών  στοιχείων  του  ενεργητικού,  όπως  γη,  κτίρια,  και  λοιπές 
συμβάσεις παραχώρησης ή άδειες εκμετάλλευσης, εκτός εάν αυτά έχουν συμφωνηθεί 
στο πλαίσιο του Προγράμματος του Μαΐου του 2010 και συμπεριλαμβανομένων των 
επόμενων αναθεωρήσεων.

22.  Συνολικές  απαιτήσεις  παρακολούθησης  και  υποβολής  εκθέσεων  του 
προγράμματος. Η απόδοση του προγράμματος θα παρακολουθείται από στοιχεία που 
θα παρέχονται  στην Ε.Ε.,  ΕΚΤ και  στο ΔΝΤ από το Υπουργείο Οικονομικών,  το 
Γενικό  Λογιστήριο  του  Κράτους,  και  την  Τράπεζα  της  Ελλάδος.  Οι  αρχές  θα 
διαβιβάζουν  έγκαιρα  στο  ΔΝΤ,  στην  Ε.Ε.  και  το  προσωπικό  της  ΕΚΤ  τυχόν 
αναθεωρήσεις των δεδομένων.



II. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΟΡΟΣΗΜΩΝ

23. Διαρθρωτικό  ορόσημο  για  την  πρόοδο  στη  βελτίωση  της  διοίκησης  του 
εισπρακτικού  μηχανισμού.  Η  πρόοδος  στην  διοίκηση  του  εισπρακτικού 
μηχανισμού  για  το  2012  θα  προσδιοριστεί  μέσω  της  επίτευξης  των  στόχων  του 
πίνακα 1.

24. Ορισμός: Ολοκληρωμένος  έλεγχος  ορίζεται  ο  έλεγχος  ο  οποίος  αναφέρεται 
επίσημα  ως  ολοκληρωμένος  στο  σύστημα  διαχείρισης  υποθέσεων  ELENXIS, 
συμπεριλαμβανομένης  της  υπογραφής  από  τον  προϊστάμενο  ελέγχου,  και  του 
διακανονισμού  ή  της  έφεσης  του  φορολογούμενου  για  το  πληρωτέο  ποσό  ή  της 
αναφοράς του ελεγκτή για τη μη ύπαρξη οικονομικής εκκρεμότητας. 

25. Υποστηρικτικό  υλικό.  Μηνιαία  πληροφορία  για  αναλυτικούς  τακτικούς 
ελέγχους  βάσει  κριτηρίων  ρίσκου  και  περιοδικών  ελέγχων  ΦΠΑ  για  μεγάλους 
φορολογούμενους, αυτοαπασχολούμενους και άτομα με μεγάλη περιουσία καθώς και 
για περιπτώσεις μη απόδοσης ΦΠΑ, είσπραξης και βεβαίωσης φόρων και προστίμων 
και είσπραξης φορολογικών οφειλών θα παρέχονται από τον Υπουργό Οικονομικών, 
σε  συνεργασία  με  τη  συντονιστική  επιτροπή  για  τη  διαχείριση  των  εσόδων  το 
αργότερο  δύο  εβδομάδες  μετά  το  τέλος  κάθε  μήνα.  Η  υποβολή  πληροφορίας  θα 
περιλαμβάνει στοιχεία από το 2010. Η πληροφορία θα συνεχίσει να παρέχεται και 
μετά το Δεκέμβριο του 2012

26. Διαρθρωτικό  ορόσημο  για  την  πρόοδο  της  Οικονομικής  Διαχείρισης  του 
Δημοσίου του 2012.  Η πρόοδος στην εφαρμογή των παρεμβάσεων στον τομέα της 
Οικονομικής Διαχείρισης του Δημοσίου θα προσδιοριστεί μέσω της επίτευξης των 
στόχων του πίνακα 2.

27. Ορισμός: Οι  αναφερόμενοι  θεσμικοί  φορείς  (κράτος  και  φορείς  της  γενικής 
κυβέρνησης)  περιλαμβάνουν  κάθε  φορέα  που  υπάγεται  στην  γενική  κυβέρνηση, 
όπως  αυτή  ορίζεται  από  την  ΕΛ.ΣΤΑΤ  από  [το  τέλος  Φεβρουαρίου]  2012,  με 
εξαίρεση  των εντάξεων νέων φορέων που υπάγονται στον έλεγχο των υποτομέων της 
γενικής κυβέρνησης. Οποιοσδήποτε φορέας θα υπάγεται στον παραπάνω ορισμό μετά 
τον Δεκέμβριο του 2011 θα μπορεί να εφαρμόσει  μητρώο δεσμεύσεων  σε πιλοτική 
βάση.

Οι  συνοπτικές  αναφορές  που  αναρτώνται  στην  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  από  το 
μητρώο δεσμεύσεων περιλαμβάνουν  και τα έντεκα πεδία που  είναι  διαθέσιμα στην 
παρούσα  φάση  στην  ηλεκτρονική  πλατφόρμα.  Από  το  τέλος  Ιουνίου,  οι 
καταχωρήσεις  στην  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  θα  περιλαμβάνουν  ένα  εκτεταμένο 
σύνολο  πεδίων,  συμπεριλαμβανομένων  των  σωρευτικών  πιστώσεων  που  έχουν 
απελευθερωθεί, των  αναληφθέντων δεσμεύσεων, των ληφθέντων τιμολογίων και των 
πραγματοποιηθέντων πληρωμών.

28. Υποστηρικτικό Υλικό: Μηνιαία συνοπτική πληροφορία από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα,  τα  ερωτηματολόγια  και  άλλες  πηγές  σχετικά  με  την  απόδοση  των 
παραπάνω αναφερθέντων δεικτών θα δημοσιεύονται από το Γενικό Λογιστήριο του 



Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών στην ιστοσελίδα του το αργότερο μέχρι και 
[τέσσερις] εβδομάδες μετά το τέλος κάθε μήνα. Η υποβολή στοιχείων θα αφορά και 
στοιχεία για το τέλος του 2011. Η πληροφορία μέσω ερωτηματολογίων θα συνεχίσει 
να  παρέχεται  μετά  το  Δεκέμβριο  2012  εκτός  και  εάν  οι  διαφορές  μεταξύ  των 
ερωτηματολογίων και της ηλεκτρονικής πλατμόρφας έχουν εξαλειφθεί.

Πίνακας 1. Διαρθρωτικό Ορόσημο για τη Διοίκηση του Εισπρακτικού Μηχανισμού

Στόχοι 2012 1/

Τομέας Δείκτης
Τέλη 

Ιουνίου
Τέλη 

Δεκεμβρίου

Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών

a.     Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών βεβαιωμένων 
έως  τέλη Δεκεμβρίου 2011 (εκατ. €) 1.000 2.000

b.     Είσπραξη νέων οφειλών βεβαιωμένων εντός 2012 
(% νέου χρέους) 20% 20%

 Ελέγχοι και εισπράξεις μεγάλων φορολογουμένων

a.     Αριθμός ολοκληρωμένων αναλυτικών ελέγχων με 
βάση κριτήρια ρίσκου

b.     Αριθμός ολοκληρωμένων προσωρινών ελέγχων με 
βάση κριτήρια ρίσκου (ΦΠΑ,  παρακρατήσεων, 
επιστροφών απαλλαγών κ.α.)

         Εκ των οποίων επιτόπιοι έλεγχοι 

c.     Εισπράξεις βεβαιωμένων φόρων και προστίμων από 
όλους τους ολοκληρωμένους αναλυτικούς και 
προσωρινούς ελέγχους (% βεβαιωμένων φόρων και 
προστίμων)

150

150

25

50%

300

325

100

50%

Έλεγχοι και εισπράξεις  αυτοαπασχολούμενων  και ατόμων με μεγάλη 
περιουσία 



a.      Αριθμός ολοκληρωμένων νέων αναλυτικών 
ελέγχων με βάση κριτήρια ρίσκου 
αυτοαπασχολούμενων και ατόμων με μεγάλη 
περιουσία 2/

b.     Εισπράξεις βεβαιωμένων φόρων και προστίμων από 
τους ολοκληρωμένους αναλυτικούς ελέγχους  (% 
βεβαιωμένων φόρων και προστίμων)

600

50%

1.300

50%

Έλεγχοι και εισπράξεις  για μη απόδοση ΦΠΑ

a.     Αριθμός ολοκληρωμένων αναλυτικών ελέγχων για 
μη-απόδοση ΦΠΑ

b.     Εισπράξεις βεβαιωμένων φόρων και προστίμων από 
τους ολοκληρωμένους αναλυτικούς ελέγχους  (% 
βεβαιωμένων φόρων και προστίμων)

5.000

20%

10.000

20%

1/ Σωρευτικοί στόχοι από 1η Γενάρη 2012

 2/ Οι έλεγχοι που θα έχουν ολοκληρωθεί από Γενάρη 2011 θα επιφέρουν τουλάχιστον 1.700.

Πίνακας 2. Διαρθρωτικό Ορόσημο για την Διοίκηση Οικονομικών του Δημοσίου

Στόχοι 2012 1/

Τομέας                                                 Δείκτης
Τέλη 

Ιουνίου
Τέλη 

Δεκεμβρίου

Έλεγχος Δαπανών



a.    Ποσοστό φορέων (Κράτος και Φορείς Γενικής Κυβέρνησης) που 
στέλνουν στοιχεία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  (e-portal) 
του  ΓΛΚ  για:   1)  συνολικές  πιστώσεις  Τακτικού 
Προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένων τυχόν αναθεωρήσεων) 
2)  Εκκρεμείς  υποχρεώσεις;  3)  Απλήρωτες  υποχρεώσεις;  4) 
Ληξιπρόθεσμες Οφειλές (για Τακτικό Π/Υ και ΠΔΕ) στο τέλος 
κάθε μήνα με στοιχεία από το μητρώο δεσμεύσεων 

70% 90%

b.    Διαφορές  μεταξύ  των  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  προς  τρίτους 
των  φορέων  γενικής  κυβέρνησης  εκτός  του  Κράτους  που 
καταγράφονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  (e-portal) του ΓΛΚ 
βάση στοιχείων  του  μητρώου  δεσμεύσεων  και  των  συνολικων 
ληξιπρόθεσμών  οφειλών  που  καταγράφονται  μέσω  μηνιαίων 
ερωτηματολογίων (% των ληξιπρόθεσμων οφειλών)

25% 1%

1/ Σωρευτικοί στόχοι από 1η Γενάρη 2012

  

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ 

                                           Αθήνα,  [Χ] Φεβρουαρίου 2012

Κύριο Juncker, 

Πρόεδρο των κρατών μελών 

της Ευρωζώνης 

Κύριο Rehn

Αντιπρόεδρο Οικονομικών 

και Νομισματικών Υποθέσεων και του Ευρώ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Κύριο Draghi.

Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

Αγαπητοί κκ. Juncker, Rehn και Draghi,.

Το συνημμένο Μνημόνιο Οικονομικών και Χρηματοπιστωτικών Πολιτικών (ΜΟΧΠ) 
περιγράφει τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές πολιτικές τις οποίες θα εφαρμόσει 
η Ελληνική Κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδας για το υπόλοιπο του 2012 και 
την  περίοδο  2013-2015  για  να  διορθώσει  το  έλλειμμα  ανταγωνιστικότητας  της 
Ελλάδας  και  να  αποκαταστήσει  την  ανάπτυξη  και  την  απασχόληση,  να 
αποκαταστήσει  τη  βιωσιμότητα  των  δημόσιων  οικονομικών,  να  διασφαλίσει  την 
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και να διασφαλίσει τις συνθήκες 



διαβίωσης του Ελληνικού πληθυσμού με δίκαιο τρόπο, στο πλαίσιο της δέσμευσης 
μας στο κοινό νόμισμα.

Για  τη  στήριξη  των  στόχων  μας,  έχουμε  δεσμευτεί  για  ένα  σύνολο  βασικών 
πολιτικών,  στη  βάση  όσων  έχουν  επιτευχθεί  στο  πλαίσιο  του  Διακανονισμού 
Χρηματοδότησης Άμεσης Ετοιμότητας (ΔΧΑΕ –  Stand–by Arrangement/SBA) που 
είχε συμφωνηθεί τον Μάιο του 2010. Οι πολιτικές αυτές δίνουν μεγάλη έμφαση στην 
αποκατάσταση  της  ανάπτυξης  και  στην  διασφάλιση  μιας  δίκαιης  δημοσιονομικής 
προσαρμογής:

•      Για  την  αποκατάσταση  της  ανταγωνιστικότητας  και  της  ανάπτυξης,  θα 
επιταχύνουμε την εφαρμογή σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις αγορές 
εργασίας, προϊόντων και υπηρεσιών. Πράγματι, για να δώσουμε μια δυνατή αρχική 
ώθηση στη μείωση του ανά μονάδα εργατικού κόστους και να προστατεύσουμε την 
απασχόληση, [έχουμε ήδη] μεταρρυθμίσει το πλαίσιο συλλογικών διαπραγματεύσεων 
και μειώσαμε τον κατώτατο μισθό ως προαπαιτούμενη δράση του προγράμματος. Και 
για τη μείωση των αγκυλώσεων της αγοράς, της αύξηση της παραγωγικότητας και 
την αύξηση της μακροχρόνιας δυνητικής ανάπτυξης [εφαρμόζουμε] μεταρρυθμίσεις 
στις  αγορές  προϊόντων  και  υπηρεσιών  και  βελτιώσεις  στο  επιχειρηματικό 
περιβάλλον.

•      Για  να  καταστεί  το  δημοσιονομικό  έλλειμμα  βιώσιμο,  υλοποιούμε  τολμηρές 
διαρθρωτικές  μεταρρυθμίσεις  στις  δαπάνες  και  τα  έσοδα.  Η  προσαρμογή  θα 
επιτευχθεί μέσω μόνιμων μειώσεων δαπανών και μέτρα προς το σκοπό αυτό [έχουν 
ήδη  εφαρμοσθεί]  ως  προαπαιτούμενες  ενέργειες.  Οι  προσπάθειες  αυτές  θα 
υποστηριχθούν από την πλευρά των εσόδων από μια φορολογική μεταρρύθμιση με 
στόχο  τη  διεύρυνση  της  φορολογικής  βάσης  και  την  επίτευξη  μιας  πιο  δίκαιης 
διανομής  του  φορολογικού  βάρους,  και  από  μεταρρυθμίσεις  της  φορολογικής 
διοίκησης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Πράγματι, προς ενίσχυση αυτής 
της  κρίσιμης  προσπάθειας  [έχουμε  ήδη  λάβει]  μέτρα  για  την  ενίσχυση  της 
φορολογικής διοίκησης.

•      Έχουμε υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τον τραπεζικό τομέα για να 
διασφαλίσουμε ένα βιώσιμο και καλά κεφαλαιοποιημένο ιδιωτικό τραπεζικό τομέα, ο 
οποίος στηρίζει την οικονομική ανάκαμψη και την σταθερή ανάπτυξη. Το τραπεζικό 
σύστημα θα αναδιαρθρωθεί και θα ανακεφαλαιοποιηθεί σε συνέχεια της επερχόμενης 
ανταλλαγής  του  δημόσιου  χρέους.  [Έχουμε  ήδη  ολοκληρώσει]  μια  εκτίμηση  των 
κεφαλαιακών  αναγκών  και  ένα  σχέδιο  για  μια  μεγάλη  τράπεζα  που  ανήκει  στο 
δημόσιο, ως προαπαιτούμενη δράση. Για τη στήριξη αυτών των προσπαθειών, και ως 
προαπαιτούμενες  δράσεις,  [ενισχύσαμε]  το  πλαίσιο  εξυγίανσης  και 
ανακεφαλαιοποίησης καθώς και το πλαίσιο χρηματοπιστωτικής εποπτείας. 

•      Παραμένουμε  πιστοί  στα  φιλόδοξα  σχέδια  μας  για  αποκρατικοποιήσεις.  Η 
μεταφορά  περιουσιακών  στοιχείων  σε  βασικούς  τομείς  της  οικονομίας  σε  πιο 
παραγωγικές χρήσεις μέσω αποκρατικοποιήσεων και παραχωρήσεων θα ενθαρρύνει 
την ιδιωτική επένδυση και θα στηρίξει την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.



Για τη στήριξη του φιλόδοξου πολυετούς  προγράμματός μας,  ζητάμε μια [τριετή] 
διευθέτηση  στο  πλαίσιο  της  Διευρυμένης  Διευθέτησης  Πιστωτικής  Διευκόλυνσης 
(ΔΔΠΔ) (Extended Fund Facility (EFF)) (ύψους ΕΤΔ (SDR) [xx] δισεκατομμυρίων 
([x,xxx] τοις εκατό του μεριδίου, € [xx] δισεκατομμύρια). Ζητάμε την ακύρωση της 
υφιστάμενης  ΔΕΔ  (SBA).  Έχουμε  στείλει  μια  παράλληλη  αίτηση  για 
χρηματοπιστωτική  βοήθεια  στα  Κράτη  Μέλη  της  ευρωζώνης  συνολικού  ύψους  €
[ΧΧ] δισεκατομμυρίων. Τα Κράτη Μέλη της ευρωζώνης έχουν δώσει διαβεβαιώσεις 
ότι  θα  υπάρχει  διαθέσιμη  χρηματοδότηση  για  τη  στήριξη  της  εφαρμογής  του 
προγράμματός  μας  για  όσο  διάστημα  θα  χρειαστεί  η  Ελλάδα  να  επιστρέψει  στις 
αγορές, υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμα.

Η κυβέρνηση πιστεύει ότι η διαρκής εφαρμογή του προγράμματος σε συνδυασμό με 
την αναδιάρθρωσης του χρέους, θα θέσει το δημόσιο χρέος σε καθοδική τροχιά. Στο 
πλαίσιο αυτό, έχουμε ξεκινήσει μια ανταλλαγή χρέους με στόχο να συμφωνήσουμε 
στην αναδιάρθρωση του χρέους μας. Θα ολοκληρώσουμε με επιτυχία την ανταλλαγή 
χρέους, όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο ΜΟΧΠ, [πριν από τη συνεδρίαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΝΤ για την εξέταση της ΠΠΔ].

Η εφαρμογή του προγράμματος μας θα παρακολουθείται μέσω ποσοτικών κριτηρίων 
απόδοσης και διαρθρωτικών οροσήμων όπως περιγράφονται στο συνημμένο ΜΟΧΠ 
και  στο  Τεχνικό  Μνημόνιο  Συνεννόησης  (ΤΜΣ),  και  μέσω  των  λεπτομερών  και 
συγκεκριμένων κριτηρίων πολιτικής στο Μνημόνιο Συνεννόησης που συμφωνήθηκε 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.). Θα υπάρξουν δώδεκα τριμηνιαίες αναθεωρήσεις 
στο  πλαίσιο  της  συμφωνίας.  Οι  αναθεωρήσεις  θα  αξιολογούν  την  πρόοδο  που 
σημειώνεται  στην  εφαρμογή  του  προγράμματος  και  θα  καταλήγουν  σε  τυχόν 
πρόσθετα μέτρα που θα χρειαστούν για την επίτευξη των στόχων του.

Πιστεύουμε ότι οι πολιτικές που καθορίζονται στο συνημμένο ΜΟΧΠ είναι επαρκείς 
για την επίτευξη των στόχων στο πλαίσιο του προγράμματος. Είμαστε διατεθειμένοι 
να λάβουμε διορθωτικές ενέργειες που τυχόν θα καταστούν κατάλληλες για το σκοπό 
αυτό καθώς οι περιστάσεις  αλλάζουν.  Θα έρθουμε σε διαβούλευση με το Ταμείο, 
καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ για την υιοθέτηση οιωνδήποτε 
σχετικών ενεργειών και πριν από την αναθεώρηση των πολιτικών που περιέχονται σε 
αυτό το ΜΟΧΠ, σύμφωνα με τις πολιτικές του Ταμείου για σχετικές διαβουλεύσεις.

Η παρούσα επιστολή κοινοποιείται στην κα. Λαγκάρντ. 

Λουκάς Παπαδήμος

Πρωθυπουργός

            Ευάγγελος Βενιζέλος                                                        Γεώργιος 
Προβόπουλος

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης                                                            Διοικητής

&amp; Υπουργός Οικονομικών                                                       της Τράπεζας της 
Ελλάδας
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ 

                                           Αθήνα,  [Χ] Φεβρουαρίου 2012

Κυρία Κριστίν Λαγκάρντ

Διευθύνουσα Σύμβουλο

Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Ουάσινγκτον

Αγαπητή Κυρία Λαγκάρντ:

Το συνημμένο Μνημόνιο Οικονομικών και Χρηματοπιστωτικών Πολιτικών (ΜΟΧΠ) 
περιγράφει τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές πολιτικές τις οποίες θα εφαρμόσει 
η Ελληνική Κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδας για το υπόλοιπο του 2012 και 
την  περίοδο  2013-2015  για  να  διορθώσει  το  έλλειμμα  ανταγωνιστικότητας  της 
Ελλάδας  και  να  αποκαταστήσει  την  ανάπτυξη  και  την  απασχόληση,  να 
αποκαταστήσει  τη  βιωσιμότητα  των  δημόσιων  οικονομικών,  να  διασφαλίσει  την 
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και να διασφαλίσει τις συνθήκες 
διαβίωσης του Ελληνικού πληθυσμού με δίκαιο τρόπο, στο πλαίσιο της δέσμευσης 
μας στο κοινό νόμισμα.

Για  τη  στήριξη  των  στόχων  μας,  έχουμε  δεσμευτεί  για  ένα  σύνολο  βασικών 
πολιτικών,  στη  βάση  όσων  έχουν  επιτευχθεί  στο  πλαίσιο  του  Διακανονισμού 
Χρηματοδότησης Άμεσης Ετοιμότητας (ΔΧΑΕ –  Stand–by Arrangement/SBA) που 
είχε συμφωνηθεί τον Μάιο του 2010. Οι πολιτικές αυτές δίνουν μεγάλη έμφαση στην 
αποκατάσταση  της  ανάπτυξης  και  στην  διασφάλιση  μιας  δίκαιης  δημοσιονομικής 
προσαρμογής:

•       Για  την  αποκατάσταση  της  ανταγωνιστικότητας  και  της  ανάπτυξης,  θα 
επιταχύνουμε την εφαρμογή σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις αγορές 
εργασίας, προϊόντων και υπηρεσιών. Πράγματι, για να δώσουμε μια δυνατή αρχική 
ώθηση στη μείωση του ανά μονάδα εργατικού κόστους και να προστατεύσουμε την 
απασχόληση, έχουμε ήδη  μεταρρυθμίσει το πλαίσιο συλλογικών διαπραγματεύσεων 
και μειώσαμε τον κατώτατο μισθό ως προαπαιτούμενη δράση του προγράμματος. Και 
για τη μείωση των αγκυλώσεων της αγοράς, της αύξηση της παραγωγικότητας και 
την αύξηση της μακροχρόνιας δυνητικής ανάπτυξης [εφαρμόζουμε] μεταρρυθμίσεις 
στις  αγορές  προϊόντων  και  υπηρεσιών  και  βελτιώσεις  στο  επιχειρηματικό 
περιβάλλον.

•       Για  να  καταστεί  το  δημοσιονομικό  έλλειμμα  βιώσιμο,  υλοποιούμε  τολμηρές 
διαρθρωτικές  μεταρρυθμίσεις  στις  δαπάνες  και  τα  έσοδα.  Η  προσαρμογή  θα 
επιτευχθεί μέσω μόνιμων μειώσεων δαπανών και μέτρα προς το σκοπό αυτό έχουν 
ήδη  εφαρμοσθεί  ως  προαπαιτούμενες  ενέργειες.  Οι  προσπάθειες  αυτές  θα 
υποστηριχθούν από την πλευρά των εσόδων από μια φορολογική μεταρρύθμιση με 
στόχο  τη  διεύρυνση  της  φορολογικής  βάσης  και  την  επίτευξη  μιας  πιο  δίκαιης 
διανομής  του  φορολογικού  βάρους,  και  από  μεταρρυθμίσεις  της  φορολογικής 
διοίκησης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Πράγματι, προς ενίσχυση αυτής 



της κρίσιμης προσπάθειας έχουμε ήδη λάβει μέτρα για την ενίσχυση της φορολογικής 
διοίκησης.

•       Έχουμε υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τον τραπεζικό τομέα για να 
διασφαλίσουμε ένα βιώσιμο και καλά κεφαλαιοποιημένο ιδιωτικό τραπεζικό τομέα, ο 
οποίος στηρίζει την οικονομική ανάκαμψη και την σταθερή ανάπτυξη. Το τραπεζικό 
σύστημα θα αναδιαρθρωθεί και θα ανακεφαλαιοποιηθεί σε συνέχεια της επερχόμενης 
ανταλλαγής  του  δημόσιου  χρέους.  [Έχουμε  ήδη  ολοκληρώσει]  μια  εκτίμηση  των 
κεφαλαιακών  αναγκών  και  ένα  σχέδιο  για  μια  μεγάλη  τράπεζα  που  ανήκει  στο 
δημόσιο, ως προαπαιτούμενη δράση. Για τη στήριξη αυτών των προσπαθειών, και ως 
προαπαιτούμενες  δράσεις,  [ενισχύσαμε]  το  πλαίσιο  εξυγίανσης  και 
ανακεφαλαιοποίησης καθώς και το πλαίσιο χρηματοπιστωτικής εποπτείας. 

•       Παραμένουμε  πιστοί  στα  φιλόδοξα  σχέδια  μας  για  αποκρατικοποιήσεις.  Η 
μεταφορά  περιουσιακών  στοιχείων  σε  βασικούς  τομείς  της  οικονομίας  σε  πιο 
παραγωγικές χρήσεις μέσω αποκρατικοποιήσεων και παραχωρήσεων θα ενθαρρύνει 
την ιδιωτική επένδυση και θα στηρίξει την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Για τη στήριξη του φιλόδοξου πολυετούς  προγράμματός μας,  ζητάμε μια [τριετή] 
διευθέτηση  στο  πλαίσιο  της  Διευρυμένης  Διευθέτησης  Πιστωτικής  Διευκόλυνσης 
(ΔΔΠΔ) (Extended Fund Facility (EFF)) (ύψους ΕΤΔ (SDR) [xx] δισεκατομμυρίων 
([x,xxx] τοις εκατό του μεριδίου, € [xx] δισεκατομμύρια). Ζητάμε την ακύρωση της 
υφιστάμενης  ΔΧΑΕ  (SBA).  Έχουμε  στείλει  μια  παράλληλη  αίτηση  για 
χρηματοπιστωτική  βοήθεια  στα  Κράτη  Μέλη  της  ευρωζώνης  συνολικού  ύψους  €
[ΧΧ] δισεκατομμυρίων. Τα Κράτη Μέλη της ευρωζώνης έχουν δώσει διαβεβαιώσεις 
ότι  θα  υπάρχει  διαθέσιμη  χρηματοδότηση  για  τη  στήριξη  της  εφαρμογής  του 
προγράμματός  μας  για  όσο  διάστημα  θα  χρειαστεί  η  Ελλάδα  να  επιστρέψει  στις 
αγορές, υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμα.

Η κυβέρνηση πιστεύει ότι η διαρκής εφαρμογή του προγράμματος σε συνδυασμό με 
την αναδιάρθρωσης του χρέους, θα θέσει το δημόσιο χρέος σε καθοδική τροχιά. Στο 
πλαίσιο αυτό, έχουμε ξεκινήσει μια ανταλλαγή χρέους με στόχο να συμφωνήσουμε 
στην αναδιάρθρωση του χρέους μας. Θα ολοκληρώσουμε με επιτυχία την ανταλλαγή 
χρέους, όπως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο ΜΟΧΠ, [πριν από τη συνεδρίαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΝΤ για την εξέταση της ΠΠΔ].

Η εφαρμογή του προγράμματος μας θα παρακολουθείται μέσω ποσοτικών κριτηρίων 
απόδοσης και διαρθρωτικών οροσήμων όπως περιγράφονται στο συνημμένο ΜΟΧΠ 
και  στο  Τεχνικό  Μνημόνιο  Συνεννόησης  (ΤΜΣ),  και  μέσω  των  λεπτομερών  και 
συγκεκριμένων κριτηρίων πολιτικής στο Μνημόνιο Συνεννόησης που συμφωνήθηκε 
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.). Θα υπάρξουν δώδεκα τριμηνιαίες αναθεωρήσεις 
στο  πλαίσιο  της  συμφωνίας.  Οι  αναθεωρήσεις  θα  αξιολογούν  την  πρόοδο  που 
σημειώνεται  στην  εφαρμογή  του  προγράμματος  και  θα  καταλήγουν  σε  τυχόν 
πρόσθετα μέτρα που θα χρειαστούν για την επίτευξη των στόχων του.

Πιστεύουμε ότι οι πολιτικές που καθορίζονται στο συνημμένο ΜΟΧΠ είναι επαρκείς 
για την επίτευξη των στόχων στο πλαίσιο του προγράμματος. Είμαστε διατεθειμένοι 



να λάβουμε διορθωτικές ενέργειες που τυχόν θα καταστούν κατάλληλες για το σκοπό 
αυτό καθώς οι περιστάσεις  αλλάζουν.  Θα έρθουμε σε διαβούλευση με το Ταμείο, 
καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ για την υιοθέτηση οιωνδήποτε 
σχετικών ενεργειών και πριν από την αναθεώρηση των πολιτικών που περιέχονται σε 
αυτό το ΜΟΧΠ, σύμφωνα με τις πολιτικές του Ταμείου για σχετικές διαβουλεύσεις.

Η παρούσα επιστολή κοινοποιείται στους κκ. Juncker, Rehn και Draghi.

Λουκάς Παπαδήμος

Πρωθυπουργός

   

         Ευάγγελος Βενιζέλος                                                        Γεώργιος Προβόπουλος

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης                                                            Διοικητής

&amp; Υπουργός Οικονομικών                                                       της Τράπεζας της 
Ελλάδας


