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Ν 4046/2012 

 
 
Αρθρο :0 
 
 
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 4046 (ΦΕΚ Α΄28/14.02.2012) 

Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του 
Ευρωπαϊκού  

Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και 
της Τράπεζας  

της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας, της  

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για 
τη µείωση  

του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας 

 

 *** ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. 

 

  
  Αρθρο :ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Γραφήµατα /Πίνακες /Εικόνες κειµένου : 1 
 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

  
  Αρθρο :1 
Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νοµοθεσία : 2 
 
 

                                                              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

                                                ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

 Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: 

 

 Αρθρο 1 

 

 Εγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης, του Σχεδίου του 
Μνηµονίου 

Συνεννόησης και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή τους 
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  1. Εγκρίνονται τα ακόλουθα Σχέδια Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ 
του  

Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤ.Χ.Σ.), της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας και  

της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), όπως τα Σχέδια αυτά µε τα συνηµµένα παραρτήµατα 
τους στην  

αγγλική γλώσσα, ως επίσηµη γλώσσα των κειµένων αυτών, και σε µετάφραση τους στην 
ελληνική  

γλώσσα προσαρτώνται στον παρόντα νόµο: 

 

  α) Το Σχέδιο Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της 
Ελληνικής  

∆ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων 
ΣΙΤ» ("PSI  

LM Facility Agreement"), µαζί µε τα επτά (7) παραρτήµατα 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 Ι). 

 

  β) Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχρηµατοδότησης µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας 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)  

παραρτήµατα 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 II). 

 

  γ) Το Σχέδιο Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της 
Ελληνικής  

∆ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Συµφωνία ∆ιευκόλυνσης Πιστωτικής Ενίσχυσης της 
ΕΚΤ» ("ECB  

Credit Enhancement Facility Agreement"), µαζί µε τα έξι (6) παραρτήµατα της, για την 
παροχή  
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χρηµατοδοτικής ενίσχυσης, µέχρι του συνολικού ποσού των τριάντα πέντε 
δισεκατοµµυρίων  

(35.000.000.000) ευρώ, µε σκοπό να παρασχεθεί στην Ελληνική ∆ηµοκρατία 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 III). 

   

  δ) Το Σχέδιο Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της 
Ελληνικής  

∆ηµοκρατίας και της ΤτΕ µε τίτλο «∆ιευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων» 
("Bond Interest  

Facility") µαζί µε τα έξι (6) παραρτήµατα 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 IV). 

 

 2. Εγκρίνονται τα Σχέδια: 

 

  α) Του Μνηµονίου Συνεννόησης (Memorandum Of Understanding) µεταξύ της 
Ελληνικής  

∆ηµοκρατίας, 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 µετάφραση 
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 ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος προς: αα) τον Πρόεδρο 
των  
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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 ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ), 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 µετάφραση 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 ∆ηµοκρατία 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  

∆ηµοκρατία και να υπογράψει τα εγκεκριµένα, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, Σχέδια 
των  

Συµβάσεων, καθώς και των παραρτηµάτων τους όπου προβλέπεται. 

 

  γ) Παρέχεται στον ∆ιοικητή 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  

∆ηµοκρατία και να υπογράφει τις ανά τρίµηνο αναθεωρήσεις του Μνηµονίου 
Συνεννόησης της  
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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 ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ). 

 

  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  

∆ηµοκρατία και να υπογράψει Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µε το Ε.Τ.Χ.Σ. 
και την  

Τράπεζα της Ελλάδος, µε την οποία θα παρέχεται χρηµατοδοτική ενίσχυση από το 
Ε.Τ.Χ.Σ., προς το  

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` «∆ιαρθρωτικές Μεταρρυθµίσεις»,  

παράγραφοι 28 και 29 του Μνηµονίου Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής και 
στο  

Κεφάλαιο 4 «∆ιαρθρωτικές Μεταρρυθµίσεις για την Ενίσχυση της Ανάπτυξης» 
παράγραφος 4.1:  

«∆ιασφάλιση της ταχείας προσαρµογής της αγοράς εργασίας και ενίσχυση των θεσµών 
της αγοράς  
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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 
παρούσας  

παραγράφου. 

 

 

  
  Αρθρο :2 
 
 

 Αρθρο 2  

 

 Τροποποίηση των νόµων 2198/1994 και 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 παρ. 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  

∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.»  

 

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

 

 «Αρθρο 11  

 

 Επέκταση Συστήµατος - Φορολογικές απαλλαγές 
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  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 ∆ιοικητή 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 ∆ιοικητή 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  
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άλλον 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  

οφειλόµενων 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. 
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  7. ∆ικαιούχοι 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 σε 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  
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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 υποχρέωση 
του προς  

καταβολή στον εκδότη των τίτλων σε λογιστική µορφή των κεφαλαίων και τόκων, που  

αποδόθηκαν σε 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. ∆εν  

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. 
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  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 ∆ιοικητή της 
Τράπεζας  

της Ελλάδος. 

 

  γ) Ως προς τους τίτλους και τα δικαιώµατα επί χρηµατοπιστωτικών µέσων της 
παρούσας  

παραγράφου, περιλαµβανοµένων και των δικαιωµάτων επί των υποκείµενων αξιών 
εφόσον  

εφαρµόζεται Ελληνικό ∆ίκαιο, 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 του 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 ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 
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  12. Όπου στον παρόντα νόµο αναφέρεται πράξη του ∆ιοικητή 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  

εκδιδόµενων δανείων του ∆ηµοσίου. Οµοίως απαλλάσσονται των τελών χαρτοσήµου οι  

οµολογιακοί τίτλοι ή οµόλογα µε ρήτρα συναλλάγµατος ή άλλη ρήτρα, καθώς και η 
µεταβίβαση  

τους και η ενεχυρίαση 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 ∆ηµοσίου 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  

∆ιοικητή 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 (Α` 141), µετά την περίπτωση η` προστίθεται περίπτωση 
θ` ως εξής: 
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  «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 (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. ∆απάνες 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 ∆ηµοσίου µε οµόλογα νέας έκδοσης,  

τακτοποιούνται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ∆ηµόσιου 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 ολοκλήρωση τους, µπορεί να παρέχεται εξουσιοδότηση στην 
Τράπεζα  
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της Ελλάδος ή οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυµα του εσωτερικού ή εξωτερικού, να 
προβαίνει  

ενεργώντας για λογαριασµό του Ελληνικού ∆ηµοσίου σε οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια η 
διαδικασία  

κρίνεται αναγκαία για την εκτέλεση του προγράµµατος, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή 
ειδικής  

διάταξης. 

 

 

  
  Αρθρο :3 
 
 

 Αρθρο 3 

 

 Ρυθµίσεις θεµάτων φορολόγησης οµολόγων και 

 συµπλήρωση διατάξεων των νόµων 3863/2010 

 και 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 (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 ∆ηµόσιο στην Ελλάδα. Για τους 
τόκους που  
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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 ∆ηµόσιο, 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: 
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  «13. Η χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος των νοµικών προσώπων από την 
ανταλλαγή  

οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου 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  

∆ηµοσίου 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 ∆ηµοσίου και οµολόγων ηµεδαπών επιχειρήσεων, 
µε την  

εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου 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  

∆ηµοσίου που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο τους µε νέους τίτλους, κατ` εφαρµογή 
προγράµµατος  

για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, ανήκει αποκλειστικά στην αρµοδιότητα του 
∆ιοικητικού  

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: 
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  «Η απόφαση συµµετοχής ή µη του Κ.Κ. Ν.Π.∆.∆. και Α.Φ. σε πρόγραµµα ανταλλαγής 
τίτλων του  

Ελληνικού ∆ηµοσίου,  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 ∆ηµοσίου, ή άλλης χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης,  κατ` 
εφαρµογή  

προγράµµατος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, ανήκει αποκλειστικά στο 
διοικητικό τους  

συµβούλιο και εάν δεν προβλέπεται από το νόµοή 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. 

 

 

  
  Αρθρο :4 
Γραφήµατα /Πίνακες /Εικόνες κειµένου : 1 
 
 

 Αρθρο 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. 
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  Το Ταµείο έχει αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της 
ιδιωτικής  

περιουσίας του ∆ηµοσίου 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 διάθεση 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τις αρµοδιότητες του Προέδρου του 
∆ιοικητικού  



 19

Συµβουλίου και του ∆ιευθύνοντος 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 ∆ιοικητικό 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 
∆ιοικητικό  

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 ∆ιοικητικό 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. 

 

 

  
  Αρθρο :ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 
 

                                                             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
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                                   ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ 

 

                                                                Μεταξύ  

 

                       ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 

 

                                                 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

      

                                                      ως ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος 

 

                                                                        και 

 

                                                      ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

 

Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης PSI ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΟΡΟΣ                                                                                                                         
ΣΕΛΙ∆Α 

 

Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ                                                                                                                      
3 

2. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ                                                          
11 

3. ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ                                           
12 

4. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕ1Σ                                                                     
17 

5. ΕΠΙΤΟΚΙΟ, ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ∆ΑΠΑΝΕΣ                                                                                  
21 

6. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ, ΠΡΟΩΡΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ     
23 

7. ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ                                                                                                                 
24 

8. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚATΑΓΓΕΛΙΑΣ                                                                                             
25 

9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ                                                                                         
27 

10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ 
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ΕΛΕΓΧΟΥΣ                                                                                                                        
28 

11. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ                                                                                                      
29 

12. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ                                                                                                     
29 

13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ                                                       
30 

14. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ                                                                                                         
31 

15. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                                                                        
31 

16. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ                                                                                                           
31 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΛΟΤΗΣΗΣ                                                  
33 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ                                                 
36 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ                                           
38 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ                                                                           
40 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ                                                      
41 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ                                           
44 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΑΦΩΝ                                                                                  
45 

 

 Η παρούσα Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης 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,  

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο (CEO) και τον κ. Christophe Frankel, Αναπληρωτή ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο,  

(«ΕΤΧΣ»), 

 

 (Β) της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας (εφεξής αναφερόµενη ως «Ελλάδα», που 
εκπροσωπείται από τον  

Υπουργό Οικονοµικών, 
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 ως το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος (το «∆ικαιούχο Κράτος Μέλος»), και 

 

 (Γ) Της Τράπεζας της Ελλάδος, που εκπροσωπείται από το ∆ιοικητή 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 Ενωσης, το 
ΕΤΧΣ  

µπορεί να παρέχει χρηµατοδοτική Ενίσχυση µε τη µορφή συµβάσεων χρηµατοδοτικής  

διευκόλυνσης («Συµβάσεις Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης», και καθεµιά η «Σύµβαση  

Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης»), 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  

∆ιευκόλυνσης, 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 απο ανέκκλητες και  
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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 η έχει καταστεί  

Απερχόµενος Εγγυητής (όπως ορίζεται κατωτέρω) πριν απο την έκδοση των εν λόγω 
Μέσων  

Χρηµατοδότησης). Τα Μέσα Χρηµατοδότησης εκδίδονται η συνοµολογούνται είτε 
αυτοτελώς είτε  

επί τη βάσει προγράµµατος έκδοσης χρέους (το «Πρόγραµµα Εκδοσης 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  

∆ηµοκρατία, η Ιταλική ∆ηµοκρατία, η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, το Μεγάλο ∆ουκάτο του  

Λουξεµβούργου, η ∆ηµοκρατία της Μάλτας, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, η ∆ηµοκρατία 
της  

Αυστρίας, η Πορτογαλική ∆ηµοκρατία, η ∆ηµοκρατία της Σλοβενίας, η Σλοβακική 
∆ηµοκρατία, η  

∆ηµοκρατία της Φιλανδίας και το KfW (ενεργώντας προς το δηµόσιο συµφέρον, 
σύµφωνα µε τις  

οδηγίες και µε το όφελος της εγγύησης της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας) 
(ως  

∆ανειστές) συνοµολόγησαν µια σύµβαση δανειακής διευκόλυνσης ύψους 
80.000.000.000 ευρώ (η  

«Σύµβαση ∆ανειακής ∆ιευκόλυνσης» 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  
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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 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 ∆ιαχείρισης 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 ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων, οι 
οποίες  

χρηµατοδοτούνται εν µέρει ή εν όλω από το ΕΤΧΣ και (ίν) η παροχή ενίσχυσης σε 
πραγράµµατα  

ανακεφαλαιοποίησης πιστωτικών ιδρυµάτων στην Ελλάδα. Το Μνηµόνιο ΣΙΤ 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 ∆εκεµβρίου 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 παράτηµα 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 ∆ιευκόλυνσης µε την 
Ελλάδα και  

την Τράπεζα της Ελλάδος, προκειµένου να παράσχει τις ακόλουθες Χρηµατοδοτικές 
∆ιευκολύνσεις:  

(i) στις [.] 2012, σύµβαση χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης ύψους µέχρι ΕΥΡΩ 30.000.000,  
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προκειµένου να επιτρέψει στην Ελλάδα να χρηµατοδοτήσει, εν µέρει, την Εθελοντική 
Συναλλαγή  

∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων (η «∆ιευκόλυνση PSI ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων»), (ii) στις [.] 
2012,  

Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης ύψους µέχρι ΕΥΡΩ 35.000.000.000, 
προκειµένου να  

επιτρέψει στην Ελλάδα να χρηµατοδοτήσει την Προσφορά Επαναγοράς (η «Συµφωνία 
Πιστωτικής  

Ενίσχυσης ΕΚΤ») (iii) στις [.] 2012, σύµβαση χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης ύψους 
EYPΩ  

[5.700.000.000] µε σκοπό τη διενέργεια πληρωµών σχετικά µε δεδουλευµένους τόκους 
που  

απορρέουν από ορισµένα ανεξόφλητα οµόλογα που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυηµένα 
απο την  

Ελλάδα στο πλαίσιο της Εθελοντικής Συναλλαγής ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων, οι οποίες 
πληρωµές θα  

γίνουν κατά το χρόνο και στο µέτρο που τα εν λόγω κρατικά οµόλογα ανταλλαγούν µε 
Νέα  

Ελληνικά Οµόλογα (η «∆ιευκόλυνση Τόκου Οµολόγων»), και [(ίν) στις [.] 2012, 
σύµβαση  

χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης ύψους µέχρι ΕΥΡΩ [·] µε σκοπό τη χρηµατοδότηση της  

ανακεφαλαιοποίησης ορισµένων πιστωτικών ιδρυµάτων στην Ελλάδα (η «∆ιευκόλυνση  

Ανακεφαλαιοποίησης Τραπεζών»).] 

 

 (7) Η παρούσα Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης καταρτίζεται αποκλειστικά για 
τους  

σκοπούς υλοποίησης της ∆ιευκόλυνσης PSI ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων (η «Σύµβαση 
∆ιευκόλυνσης  

PSI ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων»). 

 

 (8) Η διαθεσιµότητα αυτής της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης εξαρτάται από 
τη  

συµµόρφωση της Ελλάδας µε τα µέτρα που εκτίθενται στο Μνηµόνιο και την κατανοµή 
των  

εσόδων αυτής της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης σύµφωνα µε τους όρους της  

παρούσας Σύµβασης, του Μνηµονίου και της Σύµβασης Συγχρηµατοδότησης. 

 

 

(9) Η εκταµίευση σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης 
µπορεί να  

πραγµατοποιηθεί µε την επιφύλαξη της υπογραφής του Μνηµονίου ΣIT και την Έναρξη 
ισχύος της  

παρούσας, σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας. 
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(10) Η Ελλάδα, το ΕΤΧΣ, η Τράπεζα της Ελλάδος (ο «Κοινός Εντολοδόχος Πληρωµών») 
και η  

Wilmington trust (London) (ο «Εµπιστευµατοδόχος Οµολόγων») ) 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 απο την Ελλάδα σύµφωνα µε την 
Εθελοντική  

Συναλλαγή ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων. Η Σύµβαση Συγχρηµατοδότησης συνάπτεται ή θα 
συναφθεί  

αποκλειστικά αναφορικά µε τα Νέα Ελληνικά Οµόλογα και την παρούσα Σύµβαση 
∆ιευκόλυνσης  

PSI ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων. Η Σύµβαση Συγχρηµατοδότησης δεν εφαρµόζεται στα 
δικαιώµατα ή  

τις υποχρεώσεις του ΕΤΧΣ και το ∆ικαιούχο 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  

∆ανειστές 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 την καταπολέµηση της 
απάτης, της  

διαφθοράς και άλλων παρατυπιών που επηρεάζουν την Χρηµατοδοτική Ενίσχυση 
παρέχονται από  

τις αρχές του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους. 

 

Ως εκ τούτου, τα Μέρη συµφώνησαν ως εξής: 

 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Στην παρούσα Σύµβαση (συµπεριλαµβανοµένου του προοιµίου) οι ακόλουθοι όροι έχουν 
το  

ακόλουθο περιεχόµενο: 

 

«Γνωστοποίηση Αποδοχής» σηµαίνει την έγγραφη ανακοίνωση του ΕΤΧΣ προς το 
∆ικαιούχο  



 27

Κράτος Μέλος σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος 2 που αναφέρει το ποσό και 
τους  

λεπτοµερείς προσωρινούς οικονοµικούς όρους της Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης που 
προτίθεται να  

παρέχει το ΕΤΧΣ στο ∆ικαιούχο 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 ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων  

υπολογιζόµενης µε αναφορά στο (ί) συνολικό ποσό του ανεξόφλητου χρέους  

(συµπεριλαµβανοµένων δανείων και / ή οµολογιών) αναφορικά µε το οποίο οι ιδιώτες 
πιστωτές  

είναι υποχρεωµένοι να συµµετέχουν στην Εθελοντική Συναλλαγή ∆ιαχείρισης 
Υποχρεώσεων και (ii)  

το συνολικό ποσό των ανεξόφλητων υποχρεώσεων χρέους της Ελλάδας,  ή  για  εκείνο 
το  οποίο   

έχει εγγυηθεί, που αποτελούν  το αντικείµενο της Πρόσκλησης. 

 

«Συνολικό Ποσό Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης» έχει το νόηµα που του αποδίδεται στον 
Όρο 

2(1). 

 

«Σύµβαση» σηµαίνει την παρούσα Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης. 

 

«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 ∆ιαθεσιµότητας» σηµαίνει την περίοδο που ξεκινά την ηµεροµηνία της 
έναρξης ισχύος  

της παρούσας Σύµβασης και λήγει την (συµπεριλαµβανοµένης) [·] [Μαρτίου] 2012. 

 

«∆ικαιούχο Κράτος Μέλος» σηµαίνει Ελλάδα. 

 

«Έγγραφο Οµολογίας» έχει την έννοια που του αποδίδεται  στη  Σύµβαση 
Συγχρηµατοδότησης. 

 

«Οµολογιούχος ∆ανειστής» έχει την έννοια  που του αποδίδεται στη Σύµβαση 
Συγχρηµατοδότησης. 
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«Εργάσιµη Ηµέρα» σηµαίνει την ηµέρα στην οποία το σύστηµα πληρωµών TARGET2 
είναι 

ανοιχτό για συναλλαγές. 

 

«Επιτροπή» σηµαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

«Προµήθεια ∆έσµευσης» σηµαίνει την προµήθεια που σχετίζεται µε την Αρνητική 
∆ιακράτηση που  

προκύπτει από το απόθεµα ρευστότητας του ΕΤΧΣ καθώς και κάθε προµήθεια δέσµευσης 
που  

προκύπτει από δεσµευµένες γραµµές πίστωσης, που διατίθενται στο ΕΤΧΣ σύµφωνα µε 
οδηγίες που  

µπορεί να υιοθετήσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και να εγκρίνουν οι Εγγυητές.  Η 
καταβολή της  

ετήσιας κατανοµής στην παρούσα ∆ιευκόλυνση της Αρνητικής ∆ιακράτησης γίνεται είτε 
κατόπιν  

παραλαβής τιµολογίου ή µέσω εφαρµογής µιας ετήσιας Προµήθεια ∆έσµευσης ύψους [·] 
µονάδων  

βάσης  η οποία θα εφαρµοστεί επί του Ποσού Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης, το οποίο έχει  

εκταµιευθεί και δεν έχει αποπληρωθεί. Η κατανοµή της Αρνητικής ∆ιακράτισης στην 
παρούσα  

∆ιευκόλυνση και το ύψος της Προµήθειας ∆έσµευσης που εφαρµόζεται στις Συµβάσεις  

Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης ΕΤΧΣ µπορεί να µεταβάλλεται κατά καιρούς από το 
διοικητικό  

συµβούλιο του ΕΤΧΣ και εγκρίνεται απο τους Εγγυητές. 

 

«Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης» σηµαίνει την έγγραφη ανακοίνωση του ΕΤΧΣ προς το 
∆ικαιούχο  

Κράτος Μέλος σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος 3, που θέτει τους 
οικονοµικούς όρους  

των Μέσων Χρηµατοδότησης που εκδίδονται κατά καιρούς απο το ΕΤΧΣ για την 
χρηµατοδότηση ή  

την αναχρηµατοδότηση των οφειλόµενων ποσών στην Ελλάδα σύµφωνα µε την 
παρούσα  

∆ιευκόλυνση και οι οποίοι χρησιµοποιούνται στον υπολογισµό του κόστους των 
κεφαλαίων του  

ΕΤΧΣ. 

 

"Κόστος ∆ιακράτησης" 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  
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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 απο 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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος και (ii) κάθε απόδοση που θα 
έχει  

πραγµατικά λάβει το ΕΤΧΣ, εαν το ΕΤΧΣ κατά τη διακριτική του ευχέρεια είχε επενδύσει 
το  

προκαταβληθέν ποσό ή το εναποµείναν ποσό αναχρηµατοδότησης σύµφωνα  µε 
Ενδιάµεση  

Χρηµατοδότηση  η το προκαταβληθέν ποσό ή το εναποµείναν ποσό από 
αναχρηµατοδότηση   

προηγουµένης 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΤΧΣ και έχουν εγκρίνει οι Εγγυητές 
αναφορικά µε  

αυτό το απόθεµα ρευστότητας. 
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«Απόφαση (-εις)» σηµαίνει [την απόφαση [του Eurogroup] µε ηµεροµηνία [·] ] [και [την 
απόφαση  

που έχει ληφθεί σύµφωνα µε το Αρθρο 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 ορούς 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 η 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 ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος η 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 ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους και (iii) ηµέρα που πέφτει 
εντός της  

Περιόδου ∆ιαθεσιµότητας. 

 

«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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος, 
µετά  

την εκτίµηση της Επιτροπής, σε συνεργασία µε την ΕΚΤ και το ∆ΝΤ, ότι παρατηρήθηκε 
µε  

συµµόρφωση εκ µέρους του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους µε τα µέτρα που εκτίθενται στο  

Μνηµόνιο Συνεννόησης το οποίο έχει ως αποτέλεσµα ή (όπως τυχόν καθορίζεται 
εγγράφως  

απο το  ΕΤΧΣ) θα  µπορούσε να έχει ως αποτέλεσµα την µη εκταµίευση οποιασδήποτε 
επόµενης  
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χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης ή δόσης αυτής η οποία είχε προγραµµατιστεί σύµφωνα µε τη 
Σύµβαση  

ή οποιασδήποτε µεταγενέστερης σύµβασης χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης µεταξύ του 
ΕΤΧΣ και  

του ∆ικαιούχου 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 ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο 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 (ί) 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 ∆ιαχείρισης (µε ισχύ από την πρώτη περίοδο της Ηµεροµηνίας 
Εκταµίευσης  

της σχετικής Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης), (iii) την Προµήθεια ∆έσµευσης και (iν) 
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  
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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 ∆ιευκόλυνση 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 ΕΤΧΣ και τα οποία φέρουν τόκο 
µε  
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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 [·] τοις εκατό [·]. 

 

«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 ΟΕ∆» 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» και «€» σηµαίνει το ενιαίο νόµισµα των Συµµετεχόντων Κρατών Μελών. 

 

«Μέρος Τίτλων Ευρωζώνης» σηµαίνει το µέρος της Εθελοντικής Συναλλαγής ∆ιαχείρισης  

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 ). 
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«ΟΕΕ» σηµαίνει την Οµάδα Εργασίας του Eurogroup. 

 

«∆ιευκόλυνση» σηµαίνει την χρηµατοδοτική διευκόλυνση σύµφωνα µε τη Σύµβαση  

Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης. 

 

«Ποσό Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης» σηµαίνει το συνολικό ποσό τυχόν Χρηµατοδοτικής 

Ενίσχυσης όπως ορίζεται σύµφωνα µε τον Ορο 2(3)(β). 

 

«Χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα» σηµαίνει την ΕΚΤ ή κάθε άλλο διεθνή οργανισµό κεντρική 
τράπεζα,  

εµπορική τράπεζα ή χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα που έχει εγκριθεί απο το ΕΤΧΣ και στο 
οποίο το  

ΕΤΧΣ, η Ελλάδα ή η Τράπεζα της Ελλάδος ανοίγει έναν η περισσοτέρους λογαριασµούς 
για το  

σκοπό της παρούσας Σύµβασης. 

 

«Πάροχος Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης» σηµαίνει τους ∆ανειστές σύµφωνα µε τη 
Σύµβαση  

Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης ή κάθε άλλο κυρίαρχο κράτος ή άλλο δανειστή που 
παρέχει  

χρηµατοδότηση στην Ελλάδα σε συνδυασµό µε τη Σύµβαση Χρηµατοδοτικής 
∆ιευκολυνσης 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  
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Εγγυητών. 

 

«Ποσοστό Χρηµατοδότησης» σηµαίνει το ποσοστό ύψους [.] έως [·]. 

 

«Χρέος Γενικής Κυβέρνησης» σηµαίνει το χρέος που συνιστά το χρέος της γενικής 
κυβέρνησης  

όπως ορίζεται σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Λογαριασµών του 1995 

 

(«ΕΣΛ 95») όπως εκτίθεται στον Κανονισµό του Συµβουλίου αρ. (EC) 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 ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων. 

 

«Προµήθεια Εγγύησης» σηµαίνει δέκα (10) µονάδες βάσης ετησίως. Το ύψος της 
Προµήθειας  

Εγγύησης που εφαρµόζεται στις Χρηµατοδοτικές ∆ιευκολύνσεις του ΕΤΧΣ µπορεί να 
µεταβάλλεται  

κατά καιρούς από το διοικητικό συµβούλιο του ΕΤΧΣ και εγκρίνεται από τους Εγγυητές. 

 

«∆ΝΤ» σηµαίνει το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. 

 

«∆όση» σηµαίνει τη Χρηµατοδοτική Ενίσχυση που παρέχεται σύµφωνα µε οποιαδήποτε 
από τις  

∆ιευκολύνσεις 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 ∆έσµευσης, Προµήθειας 
Εγγύησης,  

ετήσιου Τέλους ∆ιαχείρισης 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 
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..........................................................................................................................

............................... 

1 Η προσθήκη είναι κατ` αρχή αποδεκτή, εάν όµοια πρόβλεψη περιλαµβάνεται στα 
Οµόλογα. 

 

«Περίοδος Εκτοκισµού» σηµαίνει, σε σχέση µε οποιαδήποτε Χρηµατοδοτική Ενίσχυση, 
την Πρώτη  

Περίοδο Εκτοκισµού και εν συνεχεία κάθε διαδοχική περίοδος δώδεκα (12) µηνών, όπως  

καθορίζεται στη σχετική Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης, η οποία αρχίζει απο 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» σηµαίνει το ποσοστό που υπολογίζεται επί του Ποσού Χρηµατοδοτικής 
Ενίσχυσης κατά  

τη διάρκεια κάθε Περιόδου Εκτοκισµού, όπως καθορίζεται απο 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» σηµαίνει µία ενδιάµεση χρηµατοδότηση στην οποία έλαβε 
µέρος το  

ΕΤΧΣ προκειµένου να χρηµατοδοτήσει µία Χρηµατοδοτική Ενίσχυση σύµφωνα µε τον 
Όρο 3(6)(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» 
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. 
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«Πρόσκληση» σηµαίνει την/τις πρόσκληση(εις) για την υποβολή πρότασης(εων) από την 
Ελλάδα  

στο πλαίσιο της Εθελοντικής Συναλλαγής ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων που 
συµπεριλαµβάνει (i) την  

πρόσκληση που απευθύνεται κατά τα ανωτέρω σε επενδυτές Ελληνικών εγχώριων 
δανειακών  

χρεών, και (ii) την πρόσκληση που απευθύνεται κατά τα ανωτέρω σε επενδυτές άλλων 
Ελληνικών  

δανειακών χρεών. 

 

«∆απάνες Έκδοσης» σηµαίνει 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» σηµαίνει τη 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. ∆ιευκρινίζεται ότι λόγω της προκαταβολής 
Περιθωρίου δεν  

θα επέρχεται επιστροφή ή µείωση του Περιθωρίου ή του Κόστους Χρηµατοδότησης ΕΤΧΣ 

 

«Γεγονός ∆ιατάραξης της Αγοράς» σηµαίνει, κατά το χρόνο µιας ∆ιαδικασίας 
Προχρηµατοδότησης,  

οιασδήποτε Προσωρινής Χρηµατοδότησης ή Οριστικής Χρηµατοδότησης, η επέλευση 
συµβάντων ή  

καταστάσεων που επηρεάζουν τις εθνικές ή διεθνείς χρηµατοοικονοµικές, πολιτικές ή 
οικονοµικές  
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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 ∆ιακράτηση» σηµαίνει το αρνητικό Κόστος ∆ιακράτησης από το ΕΤΧΣ σε 
σχέση µε τη  

χρηµατοδότηση της σχετικής Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης. 

 

«Νέα Ελληνικά Οµόλογα» σηµαίνει τα κρατικά οµόλογα που εκδίδονται από την Ελλάδα 
σε 

σχέση µε την Εθελοντική Συναλλαγή ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων σε συνολικό ποσό που 
δεν  

υπερβαίνει τα ΕΥΡΩ [·]. 

 

«Συµµετέχοντα Κράτη Μέλη» σηµαίνει τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία 
έχουν  

υιοθετήσει το ευρώ ως το νόµιµο νόµισµα τους σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της 
Ευρωπαϊκής  

Ένωσης που αφορά την Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση. 

 

«Καταβολή» έχει το νόηµα που του αποδίδεται στη Σύµβαση Συγχρηµατοδότησης. 

 

«Ηµεροµηνία Καταβολής» έχει το νόηµα που του αποδίδεται στη Σύµβαση 
Συγχρηµατοδότησης. 

 

«∆ιαδικασία 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 ∆ιαδικασία Προχρηµατοδότησης θα αρχίσει το νωρίτερα δέκα (10) Εργάσιµες 
Ηµέρες πριν  

τη λήξη των προς ανανέωση Χρηµατοδοτικών Μέσων. 

 

«∆ιαδικασία Προ-έκδοσης» σηµαίνει κάθε έκδοση Χρεωστικών Τίτλων ΕΤΧΣ η οποία 
λαµβάνει χώρα  
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µετά την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας Σύµβασης και κατόπιν µιας Αίτησης  

Χρηµατοδότησης, η οποία ωστόσο µπορεί να πραγµατοποιηθεί πριν το χρόνο κατά τον 
οποίο θα  

πληρωθούν οι προϋποθέσεις για την Χρηµατοδοτική Ενίσχυση και πριν την υποβολή µιας  

Γνωστοποίησης Αποδοχής. 

 

"Ηµεροµηνία Καταβολής Κεφαλαίου" σηµαίνει την ηµεροµηνία που ορίζεται στον Πίνακα 

Αποπληρωµής. 

 

«Σχετικό Χρέος» σηµαίνει όλα τα χρέη που αποτελούν Χρέος Γενικής Κυβέρνησης  

(συµπεριλαµβανοµένου του συνόλου του χρέους του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους) που 
εκφράζεται  

ή καταβάλλεται σε οποιοδήποτε νόµισµα. 

 

«Αίτηση Χρηµατοδότησης» σηµαίνει την αίτηση του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους για  

χρηµατοδότηση στο πλαίσιο µίας Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης, υπο τη µορφή του 
Παραρτήµατος 1. 

 

«Προµήθεια ∆ιαχείρισης» 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 Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης (ή 
όποιο  

άλλο ύψος τέλους ή ηµέρα συµφωνηθεί µεταξύ των Μερών κατόπιν απόφασης της ΟΕΕ). 
Η  

προκαταβαλλόµενη προµήθεια διαχείρισης πληρώνεται από το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος 
αφού λάβει  

σχετικό τιµολόγιο απο το ΕΤΧΣ ή αφαιρείται  από ποσό που εκταµιεύεται στο ∆ικαιούχο 
Κράτος  

Μέλος σύµφωνα µε την παρούσα ή άλλη Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης. Η 
συµπερίληψη  

του ετήσιου  τέλους υπηρεσίας ως συστατικού στοιχείου του Κόστους Χρηµατοδότησης 
ΕΤΧΣ  

γίνεται µε κάθε επιφύλαξη της δυνατότητας ενός ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους να 
αντιµετωπίσει  

αυτό το τέλος ως λειτουργικό κόστος στις εθνικές οικονοµικές καταστάσεις του. Το ύψος 
της  
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Προµήθειας ∆ιαχείρισης 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 τους Εγγυητές. ∆ιευκρινίζεται ότι η Προµήθεια ∆ιαχείρισης καλύπτει  και 
αντικαθιστά  

προκαταβαλλόµενο Περιθώριο που το ΕΤΧΣ θα δικαιούνταν διαφορετικά να τιµολογήσει. 

 

«Απερχόµενος Εγγυητής» σηµαίνει τον Εγγυητή, το αίτηµα του οποίου περί αναστολής 
της  

υποχρέωσης του προς έκδοση Εγγυήσεων υπό την Σύµβαση Πλαίσιο, έγινε δεκτό από 
τους άλλους  

Εγγυητές. 

 

«∆ιάρκεια» σηµαίνει την 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 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 

(1) Το ΕΤΧΣ παρέχει στο ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος Χρηµατοδοτική 
Ενίσχυση µέχρι του  

συνολικού ποσού των [30,000,000,000] ευρω («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 
∆ιαχείρισης  

Υποχρεώσεων έτσι ώστε κάθε ένα (1) Ευρώ του ανταλλάγµατος για την ανταλλαγή 
χρεωστικών  

τίτλων σύµφωνα µε τα περιγραφόµενα στην Πρόσκληση να αποτελείται κατά τριάντα [·] 
λεπτά του  
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Ευρώ από Μέρος Τίτλων Ευρωζώνης και κατά [·] λεπτά του Ευρώ απο Νέα Ελληνικά 
Οµόλογα. 

 

(3) (α) Η ∆ιευκόλυνση 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 ήµερα της Περιόδου ∆ιαθεσιµότητας. 

 

(β) Το σύνολο όλων των Ποσών Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης που θα εκταµιευθούν σε 
σχέση µε την  

Πρόσκληση ισούται µε το γινόµενο: 

 

(ί) 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: 

 

(ί) του Ποσοστού Χρηµατοδότησης ΕΤΧΣ, και 

 

(ii) του συνολικού ποσού του ανταλλάγµατος που δίδεται στους επενδυτές σύµφωνα µε 
την  

Πρόσκληση 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 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. 
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(ε) Κάθε ποσό που δεν εκταµιευθεί στο πλαίσιο της ∆ιευκόλυνσης κατά την τελευταία 
ηµέρα  

της Περιόδου ∆ιαθεσιµότητας ή πριν από αυτήν θα ακυρώνεται αµέσως. 

 

(στ) Η ∆ιάρκεια της Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης δεν θα πρέπει να υπερβεί το νωρίτερο: (ί) 
τα  

τριάντα (30) έτη, (ii) την ηµεροµηνία λήξης των Νέων Ελληνικών Οµολόγων. 

 

(4) 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  

∆ικαιούχο Κράτος Μέλος ή σε άλλα δικαιούχα κράτη µέλη που είναι κράτη µέλη της 
Ευρωζώνης  

καθώς και οποιαδήποτε άλλη χρηµατοδοτική ενίσχυση που το ΕΤΧΣ έχει δεσµευθεί να 
παρέχει στο  

∆ικαιούχο Κράτος Μέλος ή σε άλλα δικαιούχα 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. 

 

(5) Το ∆ικαιούχο 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  

∆ιευκόλυνσης 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 ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων. 

 

(6) Η Χρηµατοδοτική Ενίσχυση θα παρασχεθεί µόνο σε ευρώ το οποίο είναι και το 
νόµισµα στο  

οποίο θα τηρούνται οι λογαριασµοί. 

 

3. ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

(1) Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Σύµβασης και του 
Μνηµονίου  

Συνεννόησης, το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος µπορεί, κατόπιν διαβούλευσης µε το ΕΤΧΣ, να 
ζητήσει  
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την εκταµίευση της Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης που χορηγήθηκε στο πλαίσιο της 
παρούσας  

Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης να γίνει µε παράδοση στο ΕΤΧΣ ενός 
ολοκληρωµένου  

Αιτήµατος Χρηµατοδότησης. Την Αίτηση Χρηµατοδότησης είναι ανέκκλητο και 
δεσµευτικό για το  

∆ικαιούχο Κράτος Μέλος, εκτός αν το ΕΤΧΣ έχει επιδώσει στο ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο Κράτος 
Μέλος. 

 

(2) Κάθε Αίτηση Χρηµατοδότησης είναι ανέκκλητη και δεν θα θεωρηθεί δεόντως 
συµπληρωµένη,  

αν δεν εξειδικεύει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

 

(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) 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 (ί) του 
Ποσοστού  

Χρηµατοδότησης ΕΤΧΣ και (ii) το αντάλλαγµα που οφείλεται στους επενδυτές σύµφωνα 
µε την  

Πρόσκληση την αντίστοιχη Ηµεροµηνία Εκταµίευσης, µε την προϋπόθεση ότι το 
συνολικό Ποσό  

Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης δεν υπερβαίνει σε οποιαδήποτε στιγµή το ποσό του Μέρους 
Τίτλων  

Ευρωζώνης. 
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(3) Κατόπιν της Αίτησης Χρηµατοδότησης, η υποχρέωση του ΕΤΧΣ να διαθέτει τη 
Χρηµατοδοτική  

Ενίσχυση στο ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχου 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 ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχου 
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 ∆ικαιούχο 
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) νοµικών γνωµοδοτήσεων από την Cleary Gottlieb Steen & Hamilton και/ή τις 
συνεργαζόµενες  

δικηγορικές εταιρείες αναφορικά µε τη συµµόρφωση της Ελλάδας µε τους εφαρµοστέους 
στα  

οµόλογα και στα δάνεια όρους και προϋποθέσεις. 
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(β) τη λήψη από το ΕΤΧΣ ενός επίσηµου εγγράφου του Υπουργού Οικονοµικών του 
∆ικαιούχου  

Κράτους Μέλους, το οποίο καταδεικνύει τα πρόσωπα που νοµιµοποιούνται να 
υπογράψουν την  

Αίτηση Χρηµατοδότησης (και ως εκ τούτου εγκύρως δεσµεύουν το ∆ικαιούχο Κράτος 
Μέλος) και  

περιέχει δείγµατα υπογραφών αυτών των προσώπων, 

 

(γ) την υπογραφή του Μνηµονίου ΣΙΤ και τη συµµόρφωση του ∆ικαιούχου Κράτους 
Μέλους µε  

τους όρους του Μνηµονίου Συνεννόησης, 

 

(δ) τη λήψη από το ΕΤΧΣ ειδοποίησης από το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος ως προς την 
έναρξη  

εφαρµογής της Εθελοντικής Συναλλαγής ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων, η οποία αποτυπώνει 
(ί) 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 Πρόσκλησης, 

 

(ε) τη λήψη από το ΕΤΧΣ ειδοποίησης από το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος σχετικά µε το 
Ποσοστό  

Αποδοχής, η οποία αποτυπώνει (ί) 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 ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων και (ii) την αποδοχή και τα αντίστοιχα ποσά κάθε  

µεµονωµένης σειράς δανειακών υποχρεώσεων της Ελλάδος που αποτέλεσε αντικείµενο 
της  

Πρόσκλησης, 

 

(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  

Πρόσκλησης, 

 

(ζ) το Ποσοστό Αποδοχής να έχει ανέλθει στο ελάχιστο όριο που προσδιορίζεται στα 
έγγραφα της  

Εθελοντικής Συναλλαγής ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ή σε τέτοιο υψηλότερο ποσοστό (αν 
υπάρχει)  
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που απαιτείται από το Μνηµόνιο, να έχουν πληρωθεί στο σύνολό τους οι προϋποθέσεις 
της  

Εθελοντικής Συναλλαγής ∆ιαχείρισης 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 Πρόσκλησης που πρέπει να παραδοθεί την αντίστοιχη Ηµεροµηνία Εκταµίευσης. 

 

(η) το ΕΤΧΣ και η Οµάδα Εργασίας του Eurogroup (κατά την απόλυτη διακριτική τους 
ευχέρεια) να  

έχουν εγκρίνει τις εκταµιεύσεις σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση σε συνδυασµό µε 
την  

Εθελοντική Συναλλαγή ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων, αφού έχουν λάβει υπόψη τους όλους 
τους  

παράγοντες που κρίνουν ως σχετικούς και έχουν ελέγξει την έκθεση επί του ποσοστού 
αποδοχής  

της Εθελοντικής Συναλλαγής ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων (µε ακριβείς λεπτοµέρειες 
σχετικά µε τα  

ISΙNs, 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 από  

το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος 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 
∆ικαιούχο  

Κράτος Μέλος, θα ήταν πιθανό να θίξει ουσιωδώς την ικανότητα του ∆ικαιούχου 
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  
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µετά την εκταµίευση της παρούσας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης ή την 
υλοποίηση της  

Εθελοντικής Συναλλαγής ∆ιαχείρισης 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 (θ) 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 ∆ικαιούχο 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  

∆ικαιούχο Κράτος Μέλος. Μετά την έγκριση της Γνωστοποίησης Αποδοχής από το 
∆ικαιούχο  

Κράτος Μέλος, το ∆ικαιούχο 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 ∆ιατάραξης 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 ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος. 

 

(5) Το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος εξουσιοδοτεί δια του παρόντος ρητά το ΕΤΧΣ 
προκειµένου να  

καταρτίσει µια ή περισσότερες ∆ιαδικασίες Προ-Έκδοσης Χρεωστικών Τίτλων ΕΤΧΣ 
κατόπιν µιας  
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Αίτησης Χρηµατοδότησης αλλά πριν την ικανοποίηση των προϋποθέσεων της 
εκταµίευσης που  

προβλέπονται στον Όρο 3(3) και κατόπιν υποβολής µιας Γνωστοποίησης Αποδοχής 
σύµφωνα µε  

τον Όρο 3(4). Το ΕΤΧΣ θα ενηµερώσει άµεσα εγγράφως το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος 
σχετικά µε  

τους οικονοµικούς όρους τέτοιων ∆ιαδικασιών Προ-Έκδοσης. Το ∆ικαιούχο Κράτος 
Μέλος θα φέρει  

όλες τις δαπάνες οι οποίες θα βαρύνουν το ΕΤΧΣ σε σχέση µε τις ∆ιαδικασίες Προ-
Έκδοσης  

(συµπεριλαµβανοµένων εξόδων χρηµατοδότησης, περιθωρίων, αρνητικής διακράτησης, 
ζηµιών,  

δαπανών, εξόδων αντιστάθµισης και άλλα έξοδα και κόστη) ανεξαρτήτως του εάν η  

Χρηµατοδοτική Ενίσχυση που έχει ζητηθεί µε την αντίστοιχη Αίτηση Χρηµατοδότησης 
έχει  

πραγµατικά εκταµιευθεί. Το γεγονός ότι το ΕΤΧΣ είναι σε θέση να διενεργήσει και να 
καταρτίσει  

οιαδήποτε ∆ιαδικασία Προ-Έκδοσης δεν θα επηρεάζει καθοιονδήποτε τρόπο της 
αποφάσεις του  

ιδίου ή του Εγγυητή σχετικά µε την εκταµίευση της Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης ή 
οποιασδήποτε  

∆όσης αυτής ή το εάν έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις για την εκταµίευση. 

 

(6) (α) Αν δεν ληφθεί έγκριση εντός µίας Εργάσιµης Ηµέρας της επίδοσης της 
Γνωστοποίησης  

Αποδοχής, η δήλωση ακυρώνεται και δεν παράγει περαιτέρω αποτελέσµατα και το 
∆ικαιούχο  

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 ∆ικαιούχου 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  
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χρηµατοδοτούν τους Χρεωστικούς Τίτλους ΕΤΧΣ ή Χρηµατοδοτικά Μέσα που 
χρηµατοδοτούν η  

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 ∆ιευκόλυνση. 

 

(γ) Το ΕΤΧΣ θα διαβουλεύεται µε το ∆ικαιούχο 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 ∆ιατάραξης Αγοράς. 

 

(δ) Αν το ΕΤΧΣ επιβεβαιώσει γραπτώς στο ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος ότι έχει επέλθει 
Γεγονός  

∆ιατάραξης Αγοράς, τότε το ΕΤΧΣ δεν υποχρεούται να πραγµατοποιήσει περαιτέρω 
εκταµιεύσεις  

Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης στο ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος ή να ανανεώσει ή να 
αναχρηµατοδοτήσει  

τη σχετική Χρηµατοδοτική Ενίσχυση µέχρι το ΕΤΧΣ να επιβεβαιώσει γραπτώς στο 
∆ικαιούχο Κράτος  

Μέλος ότι τα γεγονότα ή οι καταστάσεις που προκάλεσαν την ∆ιαταραχή των 
Χρηµατοπιστωτικών  

Αγορών έχουν λήξει. 

 

(ε) Το ∆ικαιούχο 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  
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ενδιάµεσες χρηµατοδοτήσεις θα προσδιοριστούν σε µία Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης που 
θα  

αποσταλεί στο ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος. Το ∆ικαιούχο 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). 

 

(7) Μετά την επίδοση της Γνωστοποίησης Αποδοχής και την παραλαβή της γραπτής 
έγκρισης του  

∆ικαιούχου Κράτους Μέλους των όρων που ορίζονται σε αυτή, µε 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 ∆ικαιούχο Κράτος 
Μέλος µια  

∆ήλωση 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 ∆ικαιούχο 
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 ∆ικαιούχου 
Κράτους  

Μέλους οποτεδήποτε για την τροποποίηση ή αναδιάρθρωση των οικονοµικών όρων 
οποιασδήποτε  
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Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης. 

 

(8) Σε κάθε Ηµεροµηνία Εκταµίευσης, το ΕΤΧΣ θα διαθέσει τη Χρηµατοδοτική Ενίσχυση 
στο  

∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχου 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  

∆ικαιούχο Κράτος Μέλος) τουλάχιστον δύο (2) Εργάσιµες Ηµέρες πριν την Ηµεροµηνίας  

Εκταµίευσης. Οι ∆απάνες Έκδοσης καταβάλλονται από το ΕΤΧΣ µέσω δεσµευµένων ή 
ξεχωριστά  

τιµολογηµένων για το σκοπό αυτό ποσών, στο µέτρο του δυνατού. Τυχόν πρόσθετα 
κόστη  

µπορούν να καλύπτονται σύµφωνα µε τον Όρο 5(5). 

 

(9) Προς αποφυγή αµφιβολιών, το Ποσό Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης που θα χορηγηθεί 
στο  

∆ικαιούχο Κράτος Μέλος σύµφωνα µε την Γνωστοποίηση Αποδοχής δεν υπόκειται σε 
οιαδήποτε  

µείωση κατά τα προβλεπόµενα υπό (i) τον ορισµό της Προµήθειας ∆ιαχείρισης, (ii) τον 
Όρο 3(8) σε  

σχέση µε ∆απάνες Έκδοσης ή (iii) τον Όρο 5(6) σχετικά την Αρνητική ∆ιακράτηση. 

 

(10) 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. 

 

(11) Το δικαίωµα του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους να ζητήσει Χρηµατοδοτική Ενίσχυση 
υπό την  

παρούσα Σύµβαση λήγει στο τέλος της εφαρµοστέας επί της σχετικής διευκόλυνσης 
Περιόδου  

∆ιαθεσιµότητας, κατόπιν της οποίας οποιοδήποτε µη εκταµιευθέν ποσό της Σύµβασης  

Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης θα θεωρείται αυτοµάτως ακυρωθέν, όπως ορίζεται στην  

Παράγραφο 2(3)(ε). 
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4. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ 

 

∆ηλώσεις 

 

Το ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους, 

 

(β) η υλοποίηση, παράδοση και εκτέλεση της Σύµβασης, της Σύµβασης 
Συγχρηµατοδότησης και  

του Μνηµονίου Συνεννόησης (και των συναλλαγών που προβλέπονται σε αυτά  

συµπεριλαµβανοµένης της Εθελοντικής Συναλλαγής ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων) δεν θα: 
(ί)  

παραβιάζουν οποιοδήποτε εφαρµοστέο νοµό, κανονισµό ή κανόνα καµίας αρµόδιας 
αρχής ή καµία  

σύµβαση η συνθήκη δεσµευτική για αυτό ή για οποιαδήποτε αρχή αυτού, (ii) αποτελούν 
γεγονός  

καταγγελίας (µε οποιονδήποτε περιγραφόµενο τρόπο) σύµφωνα µε οποιοδήποτε απο τα 
ζητήµατα  

που αναγράφονται στην υποπαράγραφο (i), και (iii) οδηγούν στη δηµιουργία 
εξασφάλισης ή  

δηµιουργούν υποχρέωση χορήγησης εξασφάλισης η µεταβίβασης περιουσιακών 
στοιχείων (µέσω  

εξασφαλιστικής σύµβασης η 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 προβλέπονται στο πλαίσιο αυτών 
συµπεριλαµβανοµένης της  

Εθελοντικής Συναλλαγής ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων) ή που, εάν παρερµηνευθούν, είναι 
εύλογο να  

έχουν σηµαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητα συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις 
που  

απορρέουν από τη Σύµβαση, τη Σύµβαση Συγχρηµατοδότησης ή τις συναλλαγές που  
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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 ∆ικαιούχου 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 ∆ικαιούχου 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. 

 

Υποχρεώσεις 

 

Το ∆ικαιούχο 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: 

 

(ί) 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 
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(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 ∆ικαιούχου 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 
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(5) όλα τα υπόλοιπα θεσπισµένα βάρη και προνόµια που λειτουργούν αποκλειστικά 
δυνάµει νόµου  

και ευλόγως δεν µπορούν να παρακαµφθούν από το ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχου 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 απο 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  



 56

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 
∆ιευκόλυνση  

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 ικανότητα 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 ∆ικαιούχο 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: 

 

(ί) τροποποίηση ή παραίτηση που µεταβάλλει οποιαδήποτε από τις Ηµέρες Καταβολής, 
σύµφωνα µε  
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τα Νέα Ελληνικά Οµόλογα, ή 

 

(ii) τροποποίηση ή παραίτηση που καταλήγει στην υποχρέωση του ∆ικαιούχου 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 

 

(ίν) Τροποποίηση ή παραίτηση που επιφέρει αύξηση στο ανεξόφλητο ονοµαστικό 
κεφάλαιο των  

Νέων Ελληνικών Οµολόγων, και 

 

(η) το ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο 
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  
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από την ηµέρα κατά την οποία το ∆ικαιούχο 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 για κάθε δαπάνη, αξίωση, 
ζηµία,  

υποχρέωση ή έξοδα (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  

∆ικαιούχο Κράτος Μέλος σε σχέση µε την παρούσα Σύµβαση, τη Σύµβαση 
Συγχρηµατοδότησης, το  

Μνηµόνιο, ή τις συναλλαγές που αναφέρονται σε αυτά, ή/και (β) για κάθε παράβαση 
των δηλώσεων  

και εγγυήσεων και/ή υποχρεώσεων εκ της παρούσας Σύµβασης ή της Σύµβασης  

Συγχρηµατοδότησης), και/ή (γ) 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  

∆ιαχείρισης 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 ∆ικαιούχο 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, ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
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(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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος θα καταβάλλει σε 
διαθέσιµα  

κεφάλαια στον Κοινό ∆ιαχειριστή Πληρωµών στο λογαριασµό που θα κοινοποιείται 
εγγράφως στο  

ΕΤΧΣ και στο ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος (ή σε κάθε άλλο πρόσωπο η 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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος 
αποτύχει να  

καταβάλλει κάθε ληξιπρόθεσµο ποσό υπό την παρούσα Σύµβαση κατά την ηµέρα λήξης 
του, το  

∆ικαιούχο Κράτος Μέλος θα οφείλει να καταβάλει επιπλέον τόκο υπερηµερίας επι 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 ΕΤΧΣ 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  
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προστίθενται στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου εκτοκισµού. Ο τόκος υπερηµερίας θα 
είναι άµεσα  

ληξιπρόθεσµος και πληρωτέος. 

 

(4) Κατόπιν εύλογου αιτήµατος του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους, το ΕΤΧΣ θα παρέχει 
λεπτοµερή  

περιγραφή όλων των εξόδων που θα βαρύνουν το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος, και 
συγκεκριµένα  

αµοιβές και άλλες δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένου του µέρους που αντιστοιχεί στο 
∆ικαιούχο  

Κράτος Μέλος. 

 

(5) Η Αρνητική ∆ιακράτηση, η Απώλεια Τόκου, τα ∆απάνες Έκδοσης και όλες οι 
υπόλοιπες  

προµήθειες, δαπάνες και έξοδα που προκύπτουν από το ΕΤΧΣ σε σχέση µε τους 
Χρεωστικούς  

Τίτλους ΕΤΧΣ, τις ∆ιαδικασίες Προχρηµατοδότησης, τις Ενδιάµεσες Χρηµατοδοτήσεις ή 
Οριστικές  

Χρηµατοδοτήσεις θα καταβάλλονται ταχέως από το ∆ικαιούχο 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 αυτό είναι εφικτό, να αφαιρεί την Αρνητική ∆ιακράτηση 
µαζί µε όλες  

τις προµήθειες, αµοιβές, έξοδα και δαπάνες που σχετίζονται µε τις ∆ιαδικασίες 
Προχρηµατοδότησης  

κάθε φορά που υπολογίζει το ποσό που θα διατεθεί σε σχέση µε το Ποσό 
Χρηµατοδοτικής  

Ενίσχυσης. 

 

(7) Το ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος. 

 

(8) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε µέσο αντιστάθµισης σε σχέση ένα Μέσο 
Χρηµατοδότησης το  
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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 ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο 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 παροχών 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 ∆ικαιούχο 
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 ∆ικαιούχο Κράτος 
Μέλος. 
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6. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ, ΠΡΟΩΡΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ 

 

(1) (α) Το ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος θα µεταφέρει το ποσό του οφειλόµενου κεφαλαίου στον 
Κοινό  

∆ιαχειριστή Πληρωµών στο λογαριασµό που θα υποδειχθεί εγγράφως από το ΕΤΧΣ και 
το ∆ικαιούχο  

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 ∆ικαιούχου 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  

∆ιαχειριστή Πληρωµών και ότι η πληρωµή από το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος στον Κοινό 
∆ιαχειριστή  

Πληρωµών από µόνη της δεν αρκεί για να απαλλάξει το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος από τις  

υποχρεώσεις πληρωµής κεφαλαίου και τόκων που οφείλονται στο ΕΤΧΣ. 

 

(2) Εφόσον χρηµατοδότηση που έχει δοθεί σε ∆ικαιούχο 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  
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Ελληνικά Οµόλογα που αποπληρώθηκε πρόωρα σε σχέση µε το συνολικό οφειλόµενο 
ποσό  

κεφαλαίου σε σχέση µε τα ανωτέρω Νεα Ελληνικά Οµόλογα πριν λάβει χώρα η πρόωρη  

αποπληρωµή. Το ∆ικαιούχο  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 
∆ηµοσίου  

απο το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος θα υπόκειται στον παρόντα Όρο 6(2), έκτος αν (α) το 
συνολικό  

ποσό αυτής της απόκτησης δεν ξεπερνά ανά πάσα στιγµή το 1 δις ευρώ και οι 
αποκτήσεις από το    

∆ικαιούχο 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 η (β) το ΕΤΧΣ έδωσε ρητή συναίνεση για αυτές τις 
συναλλαγές  

σύµφωνα µε τον όρο 4(2)(ε). 

 

(3) Το ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος, ή (ii) το 
∆ικαιούχο  

Κράτος Μέλος ενηµερώσει για την πρόθεση του να µην κάνει άλλες αναλήψεις βάσει της  

∆ιευκόλυνσης. 

 

(5) Το ΕΤΧΣ µπορεί επίσης να ακυρώσει όλο ή οποιοδήποτε µέρος του µη 
εκταµιευθέντος ποσού  

του Συνολικού Ποσού Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης, εάν το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος 
ακυρώσει την  
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έκδοση των Νέων Ελληνικών Οµολόγων, εν όλω ή εν µέρει. Σε αυτή την περίπτωση η 
ακύρωση  

αυτής της ∆ιευκόλυνσης θα είναι ανάλογη µε το ποσοστό, που το ακυρωθέν ποσό 
αντιπροσωπεύει  

στο σύνολο των αρχικών ποσών της παρούσα Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης 
και του  

σκοπούµενου όγκου για την έκδοση Νέων Ελληνικών Οµολόγων. 

 

(6) Εάν το ΕΤΧΣ βεβαιώσει εγγράφως στο ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος ότι έχει συµβεί 
Γεγονός  

∆ιατάραξης Αγοράς και ότι δεν µπορεί να αναχρηµατοδοτήσει τα Μέσα Χρηµατοδότησης 
που  

χρηµατοδοτούν την Χρηµατοδοτική Ενίσχυση που διατίθεται σύµφωνα µε την παρούσα  

∆ιευκόλυνση στην λήξη τους τότε, το ΕΤΧΣ, βασιζόµενο σε µια εκτίµηση σε συνεννόηση 
µε το ∆ΝΤ,  

της Επιτροπής και της ΕΚΤ της ταµειακής κατάστασης του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους, 
θα  

αξιολογήσει την ικανότητα του ∆ικαιούχου 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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος γίνονται 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 ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους και δεν θα υπόκεινται καθ` όλη τη διάρκεια 
της  

Σύµβασης. Εάν παρόλα αυτά, το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος ή η Τράπεζα της Ελλάδος 
υποχρεωθούν  
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µε νόµο να προβούν σε τέτοιου είδους κρατήσεις, το ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος θα πρέπει να 
γίνουν  

µέσω µηνύµατος SWIFT [·] σε TARGET2 τη σχετική ηµέρα πληρωµής πριν απο τις 11 π.µ. 
ώρα  

Φρανκφούρτης [στους TARGET2 συµµετέχοντες SWIFT-BIC: [·], υπέρ του λογαριασµού 
του Κοινού  

Εντολοδόχου Πληρωµών (ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο η λογαριασµό συµφωνηθεί 
µεταξύ των  

Μερών για τους σκοπούς αυτής της Σύµβασης). Οι καταβολές αυτές θα απαλλάσσουν το 
∆ικαιούχο  

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 ∆ικαιούχου 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 ∆ικαιούχο 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 ηµέρα και τις λεπτοµέρειες (Επιτόκιο, Περίοδος Εκτοκισµού) επί τη βάσει των 
οποίων  

έχει υπολογιστεί ο τόκος. 

 

(5) Το ∆ικαιούχο 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 
∆ικαιούχο Κράτος  

Μέλος στο ΕΤΧΣ σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση, συµπεριλαµβανοµένων Εξόδων 
Έκδοσης,  
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Απώλειας Τόκου, Αρνητική ∆ιακράτηση 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 ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο 
Κράτος  

Μέλος. 

 

8. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ 
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(1) Το ΕΤΧΣ µπορεί, µε γραπτή ενηµέρωση του ∆ικαιούχου 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 ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος µια δήλωση καταγγελίας σε περίπτωση 
που το  

∆ικαιούχο 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 
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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος, ή  

 

(γ) το ΕΤΧΣ στείλει στο ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος µια δήλωση καταγγελίας σε περίπτωση 
που οι  

υποχρεώσεις του ∆ικαιούχου 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 ∆ικαιούχο 
Κράτος  

Μέλος ή την Τράπεζα της Ελλάδος ή κηρυχθούν από το δικαστήριο που έχει σχετική 
δικαιοδοσίας  

ως παράνοµες, ή  
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(δ) το ΕΤΧΣ στείλει στο ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος µία δήλωση καταγγελίας στις 
περιπτώσεις που (ί)  

έχει αποδειχθεί ότι αναφορικά µε τη παρούσα Σύµβαση, τη Σύµβαση 
Συγχρηµατοδότησης ή το  

Μνηµόνιο Συνεννόησης, το ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχου 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 ∆ικαιούχου 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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος µία δήλωση καταγγελίας στις 
περιπτώσεις που  

προηγούµενη συµφωνία για την παροχή δανείου ή οποιασδήποτε άλλης Χρηµατοδοτικής  

Ενίσχυσης µεταξύ του ∆ικαιούχου 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 ∆ικαιούχο 
Κράτος Μέλος  

ή την Τράπεζα της Ελλάδος, και αυτή η αθέτηση της υποχρέωσης πληρωµής οδηγεί σε 
καταγγελία,  

ή 

 

(στ) το ΕΤΧΣ στείλει στο ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος µία δήλωση καταγγελίας στις 
περιπτώσεις που η  

Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης αποτελεί αντικείµενο δηλώσεως καταγγελίας, ή 

 

(ζ) το ΕΤΧΣ στείλει στο ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος µία δήλωση καταγγελίας στις 
περιπτώσεις που  



 69

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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος µία δήλωση καταγγελίας στις 
περιπτώσεις που το  

Σχετικό Χρέος του ∆ικαιούχου 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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος µία δήλωση καταγγελίας στις 
περιπτώσεις που το  

∆ικαιούχο Κράτος Μέλος δεν κάνει έγκαιρες επαναγορές από το ∆ΝΤ των εκκρεµών 
αγορών  

σύµφωνα µε το εφαρµοστέο πρόγραµµα υποχρεώσεων επαναγοράς ή έχει 
ληξιπρόθεσµες χρεώσεις  

σε εκκρεµείς αγορές και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ∆ΝΤ έχει ειδοποιήσει το 
Εκτελεστικό  

Συµβούλιο του ∆ΝΤ ότι αυτές οι επαναγορές ή η πληρωµή των χρεώσεων έχει καταστεί  

ληξιπρόθεσµες, ή 

 

(ι) το ΕΤΧΣ στείλει στο ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος µία δήλωση καταγγελίας στις 
περιπτώσεις που  

οποιαδήποτε δανειακή σύµβαση ή σύµβαση για την παροχή χρηµατοδοτικής ενίσχυσης 
µεταξύ του  

∆ικαιούχου Κράτους Μέλους και οποιουδήποτε Ευρωπαϊκού οργανισµού ή οργάνου, του 
∆ΝΤ ή  

ενός άλλου Παρόχου Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης, ανεξαρτήτως ποσού, είναι αντικείµενο 
δήλωσης  

καταγγελίας, ή 

 

(κ) το ΕΤΧΣ στείλει στο ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος µία δήλωση καταγγελίας στις 
περιπτώσεις που το  

∆ικαιούχο 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  
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αναλαµβάνει ή που εγγυάται γι` αυτό, µε την προϋπόθεση ότι, για τους σκοπούς της 
παρούσας  

Σύµβασης, η Εθελοντική Συναλλαγή ∆ιαχείρισης 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 ∆ικαιούχο 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 
∆ικαιούχο  

Κράτος Μέλος 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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος οφείλει 
να  

παράσχει στο ΕΤΧΣ: 

 

(α) όλα τα έγγραφα που αποστέλλονται από το ∆ικαιούχο  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, 
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(γ) εγκαίρως, 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) τη δήλωση ότι το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος δεν προτίθεται να δεχθεί περαιτέρω 
Χρηµατοδοτική  

Ενίσχυση σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση, όσο το δυνατόν συντοµότερα προκύψει, 
και 

 

(η) εάν το ∆ικαιούχο 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 λήξεις, 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. 
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(2) Το ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους η σε κάθε άλλη από τις 
νοµικές  

γνωµοδοτήσεις που αναφέρονται στον Ορο 3(3)(α) ανωτέρω. 

 

10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ 

 

(1) Το ∆ικαιούχο 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 ∆ιευκόλυνσης και της οποιασδήποτε  

Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης θα παρασχεθεί κατωτέρω. 

 

(2) Το ∆ικαιούχο 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 η διεξαγωγή τους. Το ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος και η Τράπεζα της Ελλάδος θα εξασφαλίσουν ότι 
πραγµατοποιηθεί  

έρευνα και ικανοποιητική αντιµετώπιση των τυχόν υπόπτων 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 
εθνικές  

αρχές θα πρέπει να αναφερθούν στο ΕΤΧΣ και στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση. 
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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 
η 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 ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

(1) Σε περίπτωση που µια ή περισσότερες διατάξεις της παρούσας πρόκειται να ή τελικώς  

κυρυχθούν µερικώς  η 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. 
∆ιατάξεις που   

είναι πλήρως ή µερικώς άκυρες, παράνοµες ή µη δεσµευτικές θα ερµηνεύονται  και θα  
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εφαρµόζονται σύµφωνα µε το πνεύµα και το σκοπό της παρούσας Σύµβασης. 

 

(2) Το Προοίµιο και τα Παραρτήµατα της παρούσας Σύµβασης αποτελούν ήδη και στο 
έξης  

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 (∆ικαιώµατα Τρίτων Μερών) προκειµένου να επιβάλλει ή να  

επωφεληθεί από την εφαρµογή οιουδήποτε όρου της παρούσας Σύµβασης. 

 

(5) Το ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχου Κράτους 
Μέλους) να  

εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει µε άλλο τρόπο ελεύθερα τα δικαιώµατα και τις απαιτήσεις 
του κατά  

του ∆ικαιούχου 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 
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  
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σχέση µε Νέα Οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου και την παρούσα Σύµβαση 
Χρηµατοδοτικής  

∆ιευκόλυνσης. Η Σύµβαση Συγχρηµατοδότησης δεν θα εφαρµόζεται στα δικαιώµατα και 
τις  

υποχρεώσεις του ΕΤΧΣ και του ∆ικαιούχου 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 
∆ανειστών  

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 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 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 ∆ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

 

(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 ∆ουκάτου 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 
"∆ιαδικασίες")  
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στα δικαστήρια του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους η του εφαρµοστέου δικαίου της 
παρούσας  

Σύµβασης και το ∆ικαιούχο 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 ∆ιαδικασίες σε περισσότερες από µια από τις ανωτέρω δικαιοδοσίες. 

 

(4) Το ∆ικαιούχο 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 απο 
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 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 ∆ικαιούχο 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 
∆ικαιούχο Κράτος  

Μέλος όλων των υποχρεώσεων βάσει της παρούσας Σύµβασης έχουν εκπληρωθεί και (γ) 
οι  

αναβλητικές αιρέσεις της Εθελοντικής Συναλλαγής ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων µε την 
εξαίρεση της  

παράδοσης του Μέρους Τίτλων Ευρωζωνης υπό την παρούσα Σύµβαση έχουν 
εκπληρωθεί και τα  

Νέα Ελληνικά Οµόλογα έχουν εκδοθεί. 

 

15. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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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 

 

ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ                                     ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΣΤΙΣ 

 

 

                             ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 

 

 

Εκπροσωπούµενο διά  

 

[όνοµα, ιδιότητα] 

 

 

 

[όνοµα, ιδιότητα] 
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Το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

 

Εκπροσωπούµενη διά  

 

[όνοµα, ιδιότητα] 

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

 

 

 

Εκπροσωπούµενη δια  

 

[όνοµα, ιδιότητα] 

 

 

                                                                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

                                                Υπόδειγµα Αίτησης Χρηµατοδότησης 

 

[σε επιστολόχαρτο του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους] 

 

Αποστέλλεται µε τηλεοµοιοτυπία συνοδευόµενη από συστηµένη επιστολή: 

 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας 

43, avenue John F. Kennedy 

L-1855 Luxembourg 

Υπόψιν: Οικονοµικού ∆ιευθυντή 

Τηλ: +352 260 962 26 

Fax:+ 352 260 962 62 

Κωδικός SWIFT: EFSFLULL 

 

Κοινοποίηση στους: 
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

[Εισάγετε διευθύνση]  

Fax: [·] 

 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  

[Εισάγετε διεύθυνση]  

FAX: [·] 

 

Τράπεζα της Ελλάδος  

[Εισάγεται διεύθυνση]  

Fax: [·] 

 

Θέµα:  [·] ευρώ Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης 

            Αίτηση Χρηµατοδότησης ΕΥΡΩ [.] σε σχέση µε τη ∆ιευκόλυνση PSI ∆ιαχείρισης  

            Υποχρεώσεων 

 

 

Αγαπητοί Κύριοι, 

 

Αναφερόµαστε στη Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης που συνάφθηκε µεταξύ του  

Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας ("ΕΤΧΣ"), της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας ως  

∆ικαιούχο 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 

∆ανειακής  ∆ιευκόλυνσης εκταµιευθεί υπό και σύµφωνα µε την Σύµβαση κατά τους 
ακόλουθους  

όρους: 

 

(α) Η  Χρηµατοδοτική Ενίσχυση θα χορηγηθεί σε σχέση µε τη ∆ιευκόλυνση PSΙ  
∆ιαχείρισης  

Υποχρεώσεων. 

 

(β) Το Ποσό Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης θα δοθεί µε τη µορφή παράδοσης Χρεωστικών 
Τίτλων  

ΕΤΧΣ. 
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(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 
∆ιαθεσιµότητας  

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  

∆ιατάραξης 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 ∆ιαδικασιών Προχρηµατοδότησης, Ενδιάµεσων 
Χρηµατοδοτήσεων  

και/ή Οριστικών Χρηµατοδοτήσεων. ∆εσµευόµαστε 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 η 
καταρτίστηκαν από το  

ΕΤΧΣ µε βάση τη κρίση του (συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που σχετίζονται µε τις 
Ενδιάµεσες  

Χρηµατοδοτήσεις και/η τις ∆ιαδικασίες Προχρηµατοδότησης) ανεξάρτητα από το αν η 
εκταµίευση  

της σχετικής Χρηµατοδοτικής Συνδροµής έλαβε πράγµατι χωρά, και 
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(δ) την πλήρωση των προϋποθέσεων σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση. 

 

3. Επιβεβαιώνουµε ότι: 

 

(α) Η λίστα των εξουσιοδοτηµένων υπογραφόντων που απεστάλη εκ µέρους του 
∆ικαιούχου  

Κράτους Μέλους από τον Υπουργό Οικονοµικών στις [ ] είναι και εξακολουθεί να είναι 
έγκυρη και  

ισχυρή. 

 

(β) ∆εν συντρέχει κανένα γεγονός που θα καθιστούσε ανακριβή οποιαδήποτε δήλωση 
που έγινε στο  

πλαίσιο νοµικής γνωµοδότησης τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στον Υπουργό 
Οικονοµικών  

του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους στις [__]. 

 

(γ) ∆εν συντρέχει κανένα γεγονός που θα καθιστούσε ανακριβή οποιαδήποτε δήλωση  

περιλαµβάνεται στο πιστοποιητικό συµµόρφωσης που εκδίδεται απο τον Νοµικό 
Σύµβουλο του  

Κράτους στο Υπουργείο Οικονοµικών του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους στις [___]. 

 

(δ) ∆εν έχει λάβει χώρα οιοδήποτε γεγονός ή περίσταση που θα επέτρεπε στο ΕΤΧΣ να 

κηρύξει την επέλευση Γεγονός Καταγγελίας.  

 

Με εκτίµηση, 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

Εκπροσωπούµενη από τον Υπουργό Οικονοµικών 

 

 

                                                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2  

 

                                     ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 

 

 

Με τηλεοµοιοτυπία που συνοδεύεται µε καταχωρηµένη ηλεκτρονική διεύθυνση: 
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[Εισάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους] 

 

Κοινοποίηση στους: 

 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

[Εισάγετε διεύθυνση]  

Fax: [·] 

 

 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  

[Εισάγετε διεύθυνση]  

Fax: [·] 

 

 

Τράπεζα της Ελλάδος  

[Εισάγετε διεύθυνση]  

Fax: [·] 

 

 

Θέµα: [·] ευρώ Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης 

                       Γνωστοποίηση Αποδοχής σε σχέση µε την από [·] Αίτηση 
Χρηµατοδότησης ποσού                             

                       Ευρώ [·] σε σχέση µε τη ∆ιευκόλυνση PSI ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων 

 

Αγαπητοί Κύριοι, 

 

Αναφερόµαστε στα εξής: (i) τη Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης που έχει 
συναφθεί µεταξύ  

του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας ("ΕΤΧΣ"), της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας  

ως ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος που υπογράφηκε στις [·] 
(η  

«Σύµβαση») και (ii) την Αίτηση Χρηµατοδότησης που κοινοποιήθηκε στο ΕΤΧΣ από το 
∆ικαιούχο  

Κράτος Μέλος στις [ηµεροµηνία]. Οι ορισµοί που προσδιορίζονται στη Σύµβαση έχουν 
την ίδια  

έννοια και στο παρόν. 
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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 ∆ιευκόλυνση PSI 
∆ιαχείρισης  

Υποχρεώσεων. 

 

(β) το ονοµαστικό κεφάλαιο της Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης που θα χορηγηθεί στο 
πλαίσιο της  

∆ιευκόλυνσης 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  

λήξεις 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 ΕΤΧΣ και να τα αναχρηµατοδοτήσει κατά την ηµεροµηνία λήξής τους µέσω  

∆ιαδικασιών Προχρηµατοδότησης, Ενδιάµεσης Χρηµατοδότησης και/ή Οριστικής 
Χρηµατοδότησης  

κατά περίπτωση.] 

 

Υπογράφοντας την αναγνώριση της παρούσης Γνωστοποίησης Αποδοχής, το ∆ικαιούχο 
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 
∆ιαδικασιών Προ- 

Έκδοσης, ∆ιαδικασιών Προχρηµατοδότησης, Ενδιάµεσων Χρηµατοδοτήσεων και/ή 
Οριστικών  

Χρηµατοδοτήσεων. Η εξουσιοδότηση για την έκδοση Χρηµατοδοτικών Μέσων και η 
αποδοχή από  

το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος ∆ιαδικασιών Προ-Έκδοσης, ∆ιαδικασιών 
Προχρηµατοδότησης  

Ενδιάµεσων Χρηµατοδοτήσεων και/ή Οριστικών Χρηµατοδοτήσεων που απαιτούνται 
προκειµένου  
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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 ∆ιαταραχής της Αγοράς. Εάν το ΕΤΧΣ υπαχθεί σε Γεγονός 
∆ιαταραχής  

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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος για τέτοιες περιστάσεις και από την ηµεροµηνία παραλαβής 
τέτοιας  

ενηµέρωσης το ∆ικαιούχο 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, 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 

 

Οι όροι της παρούσας Γνωστοποίησης Αποδοχής γίνονται αποδεκτοί µε το παρόν: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

Εκπροσωπούµενη από τον Υπουργό Οικονοµικών 

 

 

                                                             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3  

 

                                   ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 
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Με τηλεοµοιοτυπία που συνοδεύεται µε καταχωρηµένη ηλεκτρονική διεύθυνση: 

 

Υπουργείο Οικονοµικών 

[∆ιεύθυνση] 

[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 Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης 

                    Εκταµίευση Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης ποσού Ευρώ [·] υπό το Τµήµα υπ` 
αρ.  

                    [·] σύµφωνα µε τη ∆ιευκόλυνση PSI ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων  

 

Αγαπητοί Κύριοι, 

 

Αναφερόµαστε στα εξής: (i) τη Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης που έχει 
συναφθεί µεταξύ  

του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας ("ΕΤΧΣ"), της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας  

(εφεξής αναφερόµενη ως «Ελλάδα») ως ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος και της Τράπεζας της 
Ελλάδος  
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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. 

 

∆ιά του παρόντος επιβεβαιώνουµε ότι προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν ποσά που 
εκκρεµούν στο  

πλαίσιο της παραπάνω ∆ιευκόλυνσης, 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 

..........................................................................................................................

........................... 

2 Να  κοινοποιηθεί στο  ∆ικαιούχο Κράτος  Μέλος  από  το  ΕΤΧΣ σύµφωνα µε  τα 
προβλεπόµενα   

στη Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης.  

 

(στ) Πρώτη Ηµεροµηνία Καταβολής Τόκου: 

 

(ζ) Επόµενη Ηµεροµηνία Καταβολής Τόκου: ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ 3 

..........................................................................................................................

............................. 

3 Μέχρι την τελευταία Ηµεροµηνία Καταβολής Τόκου στις HΗ/MM/2042.  

 

(η) Πρώτη Ηµεροµηνία Καταβολής Κεφαλαίου: 

 

(θ) Επόµενη Ηµεροµηνία Καταβολής Κεφαλαίου: ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ 4 

..........................................................................................................................

............................. 

4 Μέχρι την τελευταία Ηµεροµηνία Καταβολής Κεφαλαίου στις ΗΗ/ΜΜ/2042. 
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Επιβεβαιώνουµε ότι οι οικονοµικοί όροι των ανωτέρω Χρηµατοδοτικών Μέσων θα 
ληφθούν υπόψη  

για τον υπολογισµό του Κόστους Χρηµατοδότησης ΕΤΧΣ στο πλαίσιο της ∆ιευκόλυνσης. 

 

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 
λεπτοµερείς σε  

σχέση µε την εκταµίευση. 

 

Με εκτίµηση. 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠ1ΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 

 

 

                                                                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4  

 

                                                       ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 

        

Ηµεροµηνία Καταβολής           Ληξιπρόθεσµο                 Συνολική αποπληρωµή 
κεφαλαίου 

        Κεφαλαίου                 Οφειλόµενο Κεφάλαιο       κατόπιν της καταβολής 
κεφαλαίου που 

                                                   (Ευρώ)                           λαµβάνει χώρα την 
αντίστοιχη 

                                                                                       Ηµεροµηνία Καταβολής (% 
επί του 

                                                                                                 ποσού εκταµίευσης  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5  

 

                                       ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 

(να εκδίδεται σε επίσηµο επιστολόχαρτο του Νοµικού Συµβούλου του Κράτους του 
Υπουργείου 
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Οικονοµικών) 

 

   

                                                                                                      [τόπος, 
ηµεροµηνία] 

 

Προς:   Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας  

43,avenue John F. Kennedy  

L-1855 Luxembourg  

Υπόψιν: Οικονοµικός ∆ιευθυντής 

 

ΘΕΜΑ: [.] ευρώ Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταµείου  

           Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας (ως ∆ικαιούχου  

           Κράτους Μέλους) και της Τράπεζας της Ελλάδος που υπεγράφη την [·] 2012 - η 
Σύµβαση                  

           ∆ιευκόλυνσης PSI ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων  

 

Αγαπητοί Κύριοι, 

 

Υπό την ιδιότητα µου ως Νοµικού Συµβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Οικονοµικών,  

αναφέροµαι στην εν θέµατι Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης και στα 
Παραρτήµατά της που  

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής, που συνάφθηκε, µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου  

Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής αναφερόµενο ως «ΕΤΧΣ»), της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας  

(εφεξής αναφερόµενη ως «∆ικαιούχο Κράτος Μέλος») και της Τράπεζας της Ελλάδος την 
[·], και στη  

Σύσβαση Συγχρηµατοδότησης που συνάφθηκε µεταξύ του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους, 
της  

Τράπεζας της Ελλάδος, τον Εµπιστευµατοδόχο Οµολογιών, τον Εντολοδόχο Πληρωµών  

Οµολογιών και τον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωµών (εφεξής η Σύµβαση Χρηµατοδοτικής  

∆ιευκόλυνσης και η Σύµβαση Συγχρηµατοδότησης θα αναφέρονται από κοινού ως 
«Συµβάσεις»).  

Επίσης, αναφέροµαι στο Μνηµόνιο Συνεννόησης που υπογράφηκε στις [εισάγετε 
ηµεροµηνία]  

µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Τράπεζας της 
Ελλάδος  

(εφεξής αναφερόµενο ως «Μνηµόνιο»). 

 

∆ηλώνω ότι έχω πλήρη αρµοδιότητα για την έκδοση αυτής της νοµικής γνωµοδότησης 
σε σχέση  
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µε τις Συµβάσεις για λογαριασµό του ∆ικαιούχου 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 
δίκαιου που  

διέπουν το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος και την Τράπεζα της Ελλάδος, τις εξουσιοδοτήσεις 
των  

υπογραφόντων, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο, που έκρινα αναγκαίο ή κατάλληλο. 
Επιπλέον, εχω  

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  

∆ικαιούχου 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 
∆ικαιούχου  

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 ∆ηµοκρατία, το ∆ικαιούχο 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. 
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2. Η εκ µέρους του ∆ικαιούχου 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 (ίί) 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 (ίν) 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. Οι δηλώσεις και εγγυήσεις που δίδονται από το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος στην 
παρούσα Σύµβαση  

είναι αληθείς και ακριβείς, 

 

4. Καµία διάταξη στις Συµβάσεις αυτές δεν αντιβαίνει ή περιορίζει τα δικαιώµατα του 
∆ικαιούχου  

Κράτους Μέλους να προβαίνει σε έγκαιρη και πραγµατική πληρωµή για οποιοδήποτε 
οφειλόµενο  

ποσό ως κεφάλαιο, τόκο ή άλλη επιβάρυνση στο πλαίσιο των Συµβάσεων. 

 

5. Οι Συµβάσεις είναι στην κατάλληλη νοµική µορφή, σύµφωνα µε την Ελληνική 
νοµοθεσία,  

προκειµένου να εφαρµοστούν δεσµευτικά κατά του ∆ικαιούχου 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 ∆ηµοκρατία, µε τις διεθνείς συνθήκες ή τις γενικώς  

παραδεδεγµένες αρχές του διεθνούς δικαίου που δεσµεύουν το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος 
και την  

Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

6. Προκειµένου να διασφαλισθεί η νοµιµότητα, η εγκυρότητα ή δεσµευτικότητα των 
Συµβάσεων,  
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δεν είναι απαραίτητο αυτά να κατατεθούν, καταχωρηθούν ή εγγραφούν ενώπιον 
οποιασδήποτε  

δικαστικής ή άλλης αρχής στην Ελληνική ∆ηµοκρατία. 

 

7. ∆εν οφείλονται φόροι, τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από την Ελληνική 
∆ηµοκρατία  

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. 

 

8 ∆εν απαιτούνται άδειες µεταφοράς συναλλάγµατος και δεν οφείλεται χρέωση ή άλλη 
προµήθεια  

για τη µεταβίβαση οποιουδήποτε οφειλόµενου ποσού βάσει των Συµβάσεων. 

 

9. Η υπογραφή των Συµβάσεων από τον [ονοµατεπώνυµο], [∆ιοικητή της Τράπεζας της 
Ελλάδος],  

δεσµεύει νόµιµα και έγκυρα την Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

10. Ο ορισµός του Αγγλικού δικαίου ως εφαρµοστέου δικαίου για την Σύµβαση αποτελεί 
έγκυρη  

επιλογή εφαρµοστέου δικαίου, που δεσµεύει το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος και την 
Τράπεζα της  

Ελλάδος σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο. 

 

11. Το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος έχει υπαχθεί νόµιµα, αποτελεσµατικά και αµετάκλητα 
στην  

αποκλειστική αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων του Μεγάλου ∆ουκάτου 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 ∆ηµοκρατία. 

 

12. Ούτε το ∆ικαιούχο 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. 
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13. Η υπογραφή των Συµβάσεων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
[εισάγεται η  

κατάλληλη αναφορά των διατάξεων του εθνικού δικαίου]. 

 

14. Οι Συµβάσεις έχουν κυρωθεί νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις των [εισάγεται η 
κατάλληλη  

αναφορά των διατάξεων του εθνικού δικαίου]. 

 

15. Εν κατακλείδι, οι Συµβάσεις έχουν νοµίµως συναφθεί εκ µέρους του ∆ικαιούχου 
Κράτους  

Μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος και όλες οι υποχρεώσεις του ∆ικαιούχου 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  

 

                                    ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

(να εκδίδεται σε επίσηµο επιστολόχαρτο του ... του Υπουργείου Οικονοµικών) 

 

 

                                                                                                       [τόπος, 
ηµεροµηνία] 

 

Προς:   Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας  

            43,avenue John F. Kennedy  

            L-1855 Luxembourg  

            Υπόψιν: Οικονοµικός ∆ιευθυντής 

 

 

ΘΕΜΑ:   [·] ευρώ Σύµβαση  Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του  Ευρωπαϊκού 
Ταµείου  

             Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής ∆ηµοκρατία (ως ∆ικαιούχου 
Κράτους  

             Μέλους) και της Τράπεζας της Ελλάδος που υπογράφηκε στις [.] 2012 - η 
Σύµβαση   
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             ∆ιευκόλυνσης PSI ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων  

 

Αγαπητοί Κύριοι, 

 

1. Με την ιδιότητά µου ως [·] στο Υπουργείο Οικονοµικών, αναφέροµαι στην εν θέµατι 
Σύµβαση  

Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης και στα Παραρτήµατα 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  

∆ηµοκρατίας (εφεξής αναφερόµενη ως «∆ικαιούχο Κράτος Μέλος») και της Τράπεζας της 
Ελλάδος  

την [·]. Επίσης, αναφέροµαι στο Μνηµόνιο Συνεννόησης που υπογράφηκε την [εισάγετε  

ηµεροµηνία] µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της 
Τράπεζας της  

Ελλάδος (εφεξής αναφερόµενο ως «Μνηµόνιο»). 

 

2. ∆ηλώνω ότι έχω πλήρη αρµοδιότητα για την έκδοση αυτής της νοµικής 
γνωµοδότησης σε  

σχέση µε τη Σύµβαση για λογαριασµό του ∆ικαιούχου 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 

 

(α) ο κατάλογος εγγράφων που επισυνάπτεται στην από [·] επιστολή που δίδεται στους 
νοµικούς  

συµβούλους που αναφέρονται 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 ∆ηµοκρατία και που 
σχετίζονται µε την  

Εθελοντική Συναλλαγή ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων, και, 

 

(β) η δήλωση και εγγύηση που προβλέπεται στον Όρο 4(1) (β) της Σύµβασης είναι 
αληθείς και  
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ακριβής και η Ελληνική ∆ηµοκρατία δίνει την εν λόγω δήλωση και εγγύηση µε βάση 
νοµική  

γνωµοδότηση που έλαβε και κατόπιν επισταµένης µελέτης των συµφωνιών, συµβάσεων 
και νόµων  

που εφαρµόζονται δεσµευτικά σε σχέση µε αυτή. 

 

 

Υπογράφοντες:....................................  

... του Υπουργείου Οικονοµικών 

 

 

                                                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7  

 

                                                          ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΑΦΩΝ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ: 

 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας; 

43,avenue John F. Kennedy 

L-1855 Luxembourg 

ΥΠΟΨΙΝ: CHIEF FINANCIAL OFFICER 

Τηλ: +352 260 962 26 

Fax:+352 260 962 62 

Κωδικός SWIFT :EFSFLULL 

 

Κοινοποίηση στους: 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών και Χρηµατοδοτικών Υποθέσεων - 

L-4 Μονάδα "Γραφείο ∆ανεισµού, ∆άνεια, 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 
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Υπόψη: Επικεφαλής της ∆ιεύθυνσης Επιχειρήσεων Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών 

Τηλ.:+ 49 69 1344 3470 

Fax: + 49 69 1344 6171 

SWIFT B1C: ECBFDEFFBAC 

 

Για το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος: 

Υπουργείο Οικονοµικών  

Γραφείο Γενικού Λογιστηρίου  

37, Ε. Venizelos str.  

101 65 Athens, Greece  

Υπόψη: 23η ∆ιεύθυνση  

Fax: + 30 210 3338205 

 

Κοινοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος: 

Τράπεζα της Ελλάδος 

21, Ε. Venizelos str. 

102 50 Athens, Greece 

Υπόψη: Κυβερνητικές Οικονοµικές Επιχειρήσεις και Λογιστήριο, Τµήµα Λογαριασµών 
Κυβέρνησης 

Fax:+ 30 210 3221007 

SWIFT BIC: BNGRGRAA 

 

 

  
  Αρθρο :ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

 

                                                        ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ [·] 2012 

 

                                                    ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

                                                   ως ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους 

 

                                                     ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

 

                          ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 
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                                              WILMINGTON TRUST (LONDON) LIMITED  

                                                 ως Εµπιστευµατοδόχου Οµολογιών 

 

                                                      ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  

                                     ενεργούσας ως Εντολοδόχου Πληρωµών Οµολογιών 

 

                                                                          ΚΑΙ 

 

                                                         ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  

                                      ενεργούσας ως Κοινού Εντολοδόχου Πληρωµών 

 

                                                      ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Όρος                                                                                                         Σελίδα 

 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ                                                                            2 

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                                                                                           6 

3. ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΑΝΕΙΣΤΕΣ                                 12 

4. ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ            13 

5. ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ                                                                                        13 

6. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟ∆ΩΝ                                                                                14 

7. ΚΟΙΝΟΣ ΕΝΤΟΛΟ∆ΟΧΟΕΝΤΟΛΟ∆ΟΧΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ                                 16 

8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟ∆ΟΧΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ                              23 

9. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ                                                                           25 

10. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΤΧΣ                                                                            26 

11. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ                                                                       26 

12. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α                                                                             27 

13. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ                                                                                        28 

14. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ                                                                                          28 

15. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ                                                                                  29 

16. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ                                                                                        30 

17. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ                                                                                 30 

18. ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ                                                                                            31 

19. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ                                                                             31 

20. ΕΚΤΕΛΕΣΗ                                                                                               31 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΑΦΩΝ                                                            33 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΚΟΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ                                          35 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ                                   37 

 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΑΞΗ   µε ηµεροµηνία [ · ] 2012 συνάπτεται  

 

Μεταξύ: 

 

(1) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ως ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους (το «∆ικαιούχο 
Κράτος  

Μέλος»), 

 

(2) ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ που εκπροσωπείται από το ∆ιοικητή της Τράπεζας της 
Ελλάδας,  

[·], (η «Τράπεζα της Ελλάδος») ως εντολοδόχου για τις πληρωµές που γίνονται από το 
∆ικαιούχο  

Κράτος Μέλος, 

 

(3) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ,  

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, ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο (CEO) και τον κ. Christophe Frankel, 
Αναπληρωτή  

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ως δανειστή σύµφωνα µε την Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης της 
∆ιαχείρισης  

Υποχρεώσεων ΣΙΤ που αναφέρεται κατωτέρω («ΕΤΧΣ»), 

 

(4) WILMINGTON TRUST (LONDON) LIMITED, Τρίτος Οροφος, 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 ΕΛΛΑ∆ΟΣ, εκπροσωπούµενη από το ∆ιοικητή της Τράπεζας της 
Ελλάδος [·],  
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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 ΕΛΛΑ∆ΟΣ, εκπροσωπούµενη από το ∆ιοικητή 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 

 

(Α) Την ή µετά την ηµεροµηνία αυτής της Σύµβασης και σε κάθε περίπτωση πριν την 
16η Απριλίου  

2012, το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος έχει εκδώσει, ή θα εκδώσει τις Οµολογίες που 
υπόκεινται στη  

Σύµβαση Εµπιστεύµατος ως µέρος του ανταλλάγµατος για την Εθελοντική Συναλλαγή 
∆ιαχείρισης  

Υποχρεώσεων. 

 

(Β) Την ή περίπου την ηµεροµηνία αυτής της Σύµβασης, το ΕΤΧΣ έχει συνάψει η θα 
συνάψει µία  

σύµβαση χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης µε το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος και την Τράπεζα 
της  

Ελλάδος µε σκοπό να παρασχεθεί χρηµατοδότηση µέχρι του ποσού των ΕΥΡ [·] 
προκειµένου να  

χρηµατοδοτηθεί µερικώς η Εθελοντική Συναλλαγή ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων (η 
«Σύµβαση  

∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ»), και 

 

(Γ) Αυτή η Σύµβαση συνάπτεται αποκλειστικώς σχετικά µε τις Οµολογίες και τη Σύµβαση  

∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ. Η Σύµβαση αυτή δεν θα εφαρµόζεται 
στα  

δικαιώµατα και υποχρεώσεις του ΕΤΧΣ και του ∆ικαιούχου 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 ∆ανειστές ή οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη στο 
ΕΤΧΣ  



 99

αναφορικά µε άλλη χρηµατοδοτική ενίσχυση, 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 τη Σύµβαση: 

 

«Οµολογιούχοι» σηµαίνει τους κατόχους των Οµολογιών σε κάθε δεδοµένη χρονική 
στιγµή. 

 

«Οµολογίες» σηµαίνει νέες οµολογίες που εκδόθηκαν από το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος 
την ή µετά  

την ηµεροµηνία της Σύµβασης αυτής µε συνολικό ονοµαστικό κεφάλαιο (αναφορικά µε 
όλες τις  

σειρές τέτοιων οµολόγων) έως ΕΥΡ [·] (όπως το ποσό αυτό µπορεί να αυξάνεται µε την  

προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του ΕΤΧΣ σύµφωνα µε τον Όρο 2.4(γ)(iii) (το 
«Επιτρεπόµενο  

Συνολικό Ονοµαστικό Κεφάλαιο») και εκδόθηκαν είτε: 

 

(α) ως µέρος της Εθελοντικής Συναλλαγής ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων την ή πριν την 16η  

Απριλίου 2012, ή 

 

(β) σύµφωνα µε τον Όρο 2.4(γ)(ii), 

 

και οι οποίες συνιστώνται από και υπόκεινται στη Σύµβαση Εµπιστεύµατος και σύµφωνα 
µε τους  

όρους τους υπόκεινται στους όρους (και απολαύουν του προνοµίου) αυτής της 
Σύµβασης.  

Λεπτοµέρειες αυτών των Οµολογιών παρέχονται από το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος στο 
ΕΤΧΣ  

σύµφωνα µε τον Όρο 14.5. ∆ικαιούχο 

 

«Οµολογιούχοι ∆ανειστές» σηµαίνει τον Εµπιστευµατοδόχο Οµολογιών και τους 
Οµολογιούχους. 
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«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 ∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ. 

 

«Όρος 6(6) Αποπληρωµή» σηµαίνει κάθε αποπληρωµή σύµφωνα µε τον όρο 6(6) της 
Σύµβασης  

∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ. 

 

«Προµήθεια ∆έσµευσης» έχει το νόηµα που δίνεται στον όρο «Προµήθεια ∆έσµευσης» 
που  

περιλαµβάνεται στη Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ. 

 

«Κοινός Πίνακας Αποπληρωµών» σηµαίνει τον πίνακα αποπληρωµών που 
περιλαµβάνεται στο  

Παράρτηµα 2 και καθορίζει αναφερόµενος σε κάθε Ηµερα Πληρωµής το σωρευτικό 
ποσοστό του  

(α) αρχικού συνολικού ποσού κεφαλαίου της Σύµβασης ∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης  

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: 

 

(α) κάθε ποσό που καταβάλλεται από το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος στον Κοινό 
Εντολοδόχο  

Πληρωµών σύµφωνα µε τον Όρο 2.1, και 

 

(β) κάθε ποσό που λαµβάνεται ή ανακτάται από τον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωµών 
αναφορικά µε  
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τις Υποχρεώσεις και το οποίο θα φυλάσσεται σε εµπίστευµα για να χρησιµοποιηθεί προς 
όφελος των  

∆ανειστών 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 «∆εύτερο Νόµισµα») 
την  

συναλλαγµατική ισοτιµία του Κοινού Εκπροσώπου Πληρωµών για την αγορά του 
∆εύτερου  

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 Σύµβαση Εµπιστεύµατος. 

 

«∆ανειστές» σηµαίνει το ΕΤΧΣ ως δανειστή στη Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης  

Υποχρεώσεων ΣΙΤ και τους Οµολογιούχους ∆ανειστές. 

 

«Έγγραφο Χρέους» περιλαµβάνει τη Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης 
Υποχρεώσεων ΣΙΤ, τα  

Έγγραφα Οµολογιών, την παρούσα Σύµβαση και κάθε άλλο έγγραφο που ορίζεται ως 
τέτοιο  

γραπτώς από τον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωµών, τον Εντολοδόχο Πληρωµών Οµολογιών, 
τον  

Εµπιστευµατοδόχο Οµολογιών, το ΕΤΧΣ και το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος. 

 

«Σύµβαση/(εις) Εγγύησης» έχει το νόηµα που δίνεται στον Όρο «Σύµβαση/(εις) 
Εγγύησης» στη  

Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ. 

 

«Αποτρεπτική Πληρωµή" έχει το νόηµα που δίνεται στον όρο «Αποτρεπτική Πληρωµή» 
στη  

Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ. 

 

«Κόστος Χρηµατοδότησης ΕΤΧΣ» έχει το νόηµα που δίνεται στον όρο «Κόστος 
Χρηµατοδότησης  

ΕΤΧΣ» στη Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ. 
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«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 ∆ιευκόλυνσης της 
∆ιαχείρισης  

Υποχρεώσεων ΣΙΤ. 

 

«ΕΥΡ», και «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 ∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ ή τους Όρους. 

 

«ΟΕΕ» σηµαίνει την Οµάδα Εργασίας του Eurogroup. 

 

«Σύµβαση Πλαίσιο» έχει το νόηµα που δίνεται στον όρο «Σύµβαση Πλαίσιο» που 
περιλαµβάνεται  

στη Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης 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  



 103

περιλαµβάνεται στη Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ. 

 

«Εγγυητές» έχει το νόηµα που δίνεται στον όρο «Εγγυητές» που περιλαµβάνεται στη 
Σύµβαση  

∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ. 

 

«Τροποποίηση µεταξύ των ∆ανειστών» 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 ∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ. 

 

«Υποχρεώσεις» σηµαίνει όλες τις υφιστάµενες και µελλοντικές ευθύνες και υποχρεώσεις 
σε κάθε  

χρονική στιγµή του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους έναντι κάθε ∆ανειστή από τα Έγγραφα 
Χρέους  

αναφορικά µε την προγραµµατισµένη, εθελοντική ή υποχρεωτική αποπληρωµή 
κεφαλαίου και  

τόκου (συµπεριλαµβανοµένου αναφορικά µε τον τόκο σύµφωνα µε τη Σύµβαση 
∆ιευκόλυνσης της  

∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ, του Κόστους Χρηµατοδότησης ΕΤΧΣ, της Προµήθειας 
∆ιαχείρισης,  

Προµήθειας ∆έσµευσης, 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 ∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ 
(συµπεριλαµβανοµένης  

της Αρνητικής ∆ιακράτησης, 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 ∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ. 

 

«Περιθώριο» έχει το νόηµα που έχει ο Όρος «Περιθώριο» που περιλαµβάνεται στη 
Σύµβαση  

∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ. 

 

«Αρνητική ∆ιακράτηση» έχει το νόηµα που έχει ο Όρος «Αρνητική ∆ιακράτηση» που  
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περιλαµβάνεται στη Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ. 

 

«Συµµετέχοντα Κράτη Μέλη» σηµαίνει τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
έχουν το ευρώ  

ως νόµιµο νόµισµά τους σύµφωνα µε την νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά 
µε την  

Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση. 

 

«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 ∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης 
Υποχρεώσεων  

ΣΙΤ (συµπεριλαµβανοµένης της Αρνητικής ∆ιακράτησης, 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  

∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ και µε την προϋπόθεση περαιτέρω ότι 
κατόπιν  

πρόωρης λήξης στο πλαίσιο των Οµολογιών (ή οποιασδήποτε από αυτές) ή της 
Σύµβασης  

∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ, η Ηµέρα Πληρωµής περιλαµβάνει 
οποιαδήποτε  

µέρα κατά την οποία οι καταγγελθείσες Υποχρεώσεις απαιτείται να πληρωθούν σύµφωνα 
µε τους  

σχετικούς Όρους ή τη Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ (όπως  

εφαρµόζεται). 

 

«Προµήθεια ∆ιαχείρισης» έχει το νόηµα που δίνεται στον Όρο «Προµήθεια ∆ιαχείρισης» 
που  

περιλαµβάνεται στη Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ. 

 

«Σύµβαση Εµπιστεύµατος» σηµαίνει την πράξη εµπιστεύµατος µε ηµεροµηνία [·] µεταξύ 
του  
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Εµπιστευµατοδόχου Οµολογιών και του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους, οι όροι της οποίας  

εφαρµόζονται σε χρεωστικά µέσα συµπερυλαµβανοµένων των Οµολογιών 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 ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων» έχει το νόηµα που δίνεται στον όρο  

«Εθελοντική Συναλλαγή ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων» που περιλαµβάνεται στη Σύµβαση  

∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ. 

 

1.2 Ερµηνεία 

 

(α) Εκτός αντίθετης πρόβλεψης, η αναφορά σε αυτή τη Σύµβαση: 

 

(i) «Κοινό Εντολοδόχο Πληρωµών», «∆ανειστή», «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 «Οµολογιούχο ∆ανειστή» ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο 
ερµηνεύεται 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,  
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συµπληρώνονται, επεκτείνονται ή επαναδιατυπώνονται µόνο όµως όπως επιτρέπεται από 
αυτή τη  

Σύµβαση 

 

(ν) «Χρέος» συµπεριλαµβάνει κάθε υποχρέωση (είτε αυτή αποτελεί αυτοτελή 
υποχρέωση είτε  

εξασφάλιση) για την πληρωµή ή αποπληρωµή χρηµάτων, είτε υφιστάµενη είτε 
µελλοντική,  

υπαρκτή ή ενδεχόµενη, 

 

(νί) «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)  ∆ιάταξη 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 ∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ 

 

Έχει αναγνωριστεί και συµφωνηθεί από τα Μέρη ότι, σύµφωνα µε τον Όρο 2(3)(δ) της 
Σύµβασης  
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∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ, το ΕΤΧΣ έχει εκπληρώσει ή θα 
εκπληρώσει τις  

υποχρεώσεις του να παράσχει τα Ποσά Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης (όπως ορίζονται στη 
Σύµβαση  

∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ) που διατίθενται σύµφωνα µε αυτό το 
µηχανισµό  

µε την παράδοση των Χρεωστικών Τίτλων ΕΤΧΣ µε συνολικό θεωρητικό ποσό κεφαλαίου, 
το οποίο  

(υποκείµενο σε στρογγυλοποίηση) είναι ίσο µε το/τα σχετικό/ά Ποσό/ά Χρηµατοδοτικής 
Ενίσχυσης  

(όπως ορίζονται στη Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ). 
Ανεξάρτητα από  

τα ανωτέρω, για όλους τους σκοπούς της Σύµβασης ∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης 
Υποχρεώσεων  

ΣΙΤ και αυτής της Σύµβασης τα εκκρεµή ποσά και οι ληξιπρόθεσµες Πληρωµές και 
Υποχρεώσεις που  

οφείλονται σε σχέση µε τη Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ θα  

καθορίζονται µε αναφορά στο/α Ποσό/ά της Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης (όπως ορίζονται 
στη  

Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ) που διατέθηκαν και 
παραµένουν  

ανεξόφλητα 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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος συµφωνούν µε την παρούσα ότι το 
∆ικαιούχο Κράτος  

Μέλος θα πραγµατοποιεί Πληρωµές σύµφωνα µε τη Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης της 
∆ιαχείρισης  

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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος, θα πρέπει να πραγµατοποιεί Πληρωµές 
σύµφωνα  

µε τα Έγγραφα Οµολογιών στο λογαριασµό του Κοινού Εντολοδόχου Πληρωµών, όπως 
αυτός  
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ορίζεται σύµφωνα µε τον Όρο 16 (Λογαριασµοί). 

 

(γ) Όλες οι καταβολές που θα γίνουν από το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος σύµφωνα µε τον 
Όρο 12  

αυτής της Σύµβασης (∆απάνες και Έξοδα) ή τον Όρο 13 (Αποζηµιώσεις) στον Κοινό 
Εντολοδόχο  

Πληρωµών πρέπει να γίνουν από το ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος σύµφωνα µε τη 
Σύµβαση  

∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ και τα Έγγραφα Οµολογιών θα πρέπει 
να γίνουν  

αποκλειστικά κατά τις Ηµέρες Πληρωµών, µε την προϋπόθεση ότι το ∆ικαιούχο 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 που ελήφθησαν από 
αυτόν (µε  

άλλο τρόπο εκτός του Όρου 2.1 (γ)) σύµφωνα µε τον Όρο 6.1 (Σειρά Εφαρµογής). 

 

(στ) Προς αποφυγή αµφιβολίας, όλες οι προµήθειες, τέλη, δαπάνες και άλλα ποσά 
πληρωτέα από το  

∆ικαιούχο Κράτος Μέλος στο ΕΤΧΣ σύµφωνα µε τη Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης της 
∆ιαχείρισης  

Υποχρεώσεων ΣΙΤ (συµπεριλαµβανοµένης της Αρνητικής ∆ιακράτησης, 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 ∆ικαιούχο 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 Σύµβασηςύµβαση στον Κοινό Εντολοδόχο 
Πληρωµών  
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σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση, δεν συνιστούν Πληρωµές και καταβάλλονται από το  

∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος και το 
ΕΤΧΣ µπορούν  

να τροποποιήσουν τους ή να παραιτηθούν από τους όρους της Σύµβασης ∆ιευκόλυνσης 
της  

∆ιαχείρισης 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 ∆ικαιούχο 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 ∆ιευκόλυνσης της 
∆ιαχείρισης  

Υποχρεώσεων ΣΙΤ, εάν η τροποποίηση ή η παραίτηση αποτελεί, σε σχέση µε τους 
αρχικούς όρους  

της Σύµβασης ∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης 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 ∆ιευκόλυνσης της 
∆ιαχείρισης  

Υποχρεώσεων ΣΙΤ από µία Ηµεροµηνία Πληρωµής, 

 

(ii) µία τροποποίηση ή παραίτηση η οποία οδηγεί σε µία υποχρέωση του ∆ικαιούχου 
Κράτους να  

πραγµατοποιήσει µία Πληρωµή που θα οδηγούσε, κατά την οποιαδήποτε Ηµέρα 
Πληρωµής: 

 

(Α) το σωρευτικό ποσοστό του αρχικού ποσού κεφαλαίου της Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης 
της  

∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ το οποίο έχει επιστραφεί, αποπληρωθεί, ή ανακτηθεί να 
ξεπερνά το  

σωρευτικό ποσοστό κεφαλαίου αποπληρωµής όπως αυτό ορίζεται στον Κοινό Πίνακα  
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Αποπληρωµών αναφορικά µε αυτή την Ηµέρα Πληρωµής, και/ή 

 

(Β) οποιαδήποτε Πληρωµή τόκου να είναι ληξιπρόθεσµη σε ηµεροµηνία συντοµότερη 
από αυτή για  

την οποία είχε αρχικά προγραµµατιστεί (ή σε ηµεροµηνία προγενέστερη από αυτή την 
ηµέρα όπως  

τροποποιήθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Σύµβασης), ή 

 

(iii) σε τροποποίηση των διατάξεων του Όρου 6(6) της Σύµβασης ∆ιευκόλυνσης της 
∆ιαχείρισης  

Υποχρεώσεων ΣΙΤ ή στον ορισµό του «Γεγονότος ∆ιατάραξης Αγοράς» που ορίζεται στον 
Όρο 1  

(Ορισµοί) της Σύµβασης ∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ. 

 

Τα Μέρη αναγνωρίζουν και συµφωνούν ότι εάν είναι να γίνει οποιαδήποτε τροποποίηση 
στο  

πρόγραµµα αποπληρωµής για το κεφάλαιο σύµφωνα µε τη Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης της 
∆ιαχείρισης  

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 
∆ιευκόλυνσης της  

∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ και κάθε τέτοια προσαρµογή δεν θα αποτελεί παράβαση ή 
θα απαιτεί  

οποιαδήποτε συναίνεση σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση. 

 

(δ) Τα Μέρη αναγνωρίζουν επιπλέον ότι το ΕΤΧΣ και το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος 
ενεργώντας από  

κοινού αναφορικά µε τη Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ, θα 
µπορούν να  

τροποποιήσουν τις διατάξεις περί επιτοκίου (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  
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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 ή δεν θα απαιτούν οποιαδήποτε συναίνεση 
σύµφωνα µε τον  

παρόντα Όρο 2.2. 

 

2.3 Τροποποιήσεις και Παραιτήσεις: Οµολογιούχοι ∆ανειστές 

 

(α) Με την επιφύλαξη του Όρου 2.3(β), το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος και οι Οµολογιούχοι 
∆ανειστές  

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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος και οι Οµολογιούχοι ∆ανειστές 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 ∆ικαιούχου Κράτους 
να  

πραγµατοποιήσει µία Πληρωµή που θα είχε ως αποτέλεσµα, κατά την οποιαδήποτε 
Ηµέρα  

Πληρωµής: 

 

(Α) το σωρευτικό ποσοστό του αρχικού ποσού κεφαλαίου των Οµολογιών το οποίο έχει  
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επιστραφεί, αποπληρωθεί, ή ανακτηθεί να ξεπερνά το σωρευτικό ποσοστό κεφαλαίου  

αποπληρωµής όπως αυτό ορίζεται στον Κοινό Πίνακα Αποπληρωµής αναφορικά µε αυτή 
της Ηµέρα  

Πληρωµής, και/ή 

 

(Β) 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  

∆ικαιούχου 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). 

 

(γ) 

 

(i) Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι, την ή περίπου την ηµεροµηνία της παρούσας Σύµβασης, 
οι  

Οµολογίες περιλαµβάνουν είκοσι (20) σειρές, όλες έχουσες ίσο συνολικό ονοµαστικό 
κεφάλαιο και  

το ονοµαστικό κεφάλαιο κάθε µίας απαιτείται να αποπληρωθεί εν όλω σε µία µοναδική 
καταβολή  
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κατά την Ηµεροµηνία Πληρωµής που προσδιορίζεται αναφορικά µε τις σχετικές σειρές 
και ορίζεται  

στον Κοινό Πίνακα Αποπληρωµής. 

 

(ii) Η προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του ΕΤΧΣ απαιτείται αναφορικά µε: 

 

(Α) οποιαδήποτε έκδοση Οµολογιών µετά την 16η Απριλίου 2012 
(συµπεριλαµβανοµένων τυχόν  

roll-over, ανταλλαγής, αναχρηµατοδότησης ή αντικατάστασης Οµολογιών µε ή από άλλα 
οµόλογα  

που θα συνιστώνται από και θα υπόκεινται στη Σύµβαση Εµπιστεύµατος και τα οποία 
σύµφωνα µε  

τους όρους τους θα υπόκεινται στους όρους (και θα απολαύουν του προνοµίου) της 
παρούσας  

Σύµβασης), και/ή  

 

(Β) οποιαδήποτε αύξηση στο Επιτρεπόµενο Συνολικό Ονοµαστικό Κεφάλαιο. 

 

(iii) To Επιτρεπόµενο Συνολικό Ονοµαστικό Ποσό που προσδιορίζεται στον ορισµό των  

«Οµολογιών» µπορεί να αυξάνεται κατά καιρούς µε την προηγούµενη έγγραφη 
συναίνεση του  

ΕΤΧΣ µε την προϋπόθεση ότι το Επιτρεπόµενο Συνολικό Ονοµαστικό Κεφάλαιο δεν 
αυξάνεται ποτέ  

σε ποσό που θα υπερέβαινε το κατώτερο από: 

 

(Α) το προϊόν του (x) τρία (3) και (y) το κατά το χρόνο εκείνο ανεξόφλητο αρχικό 
κεφάλαιο στο  

πλαίσιο της Σύµβασης ∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ. 

 

(Β) ΕΥΡ [·] 

 

2.5 Αποπληρωµές του Όρου 6(6) 

 

(α) Στην περίπτωση που το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος απαιτείται να πραγµατοποιήσει και  

πραγµατοποιεί µία αποπληρωµή σύµφωνα µε τον Όρο 6(6) της Σύµβασης ∆ιευκόλυνσης 
της  

∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ ως αποτέλεσµα ενός Γεγονότος ∆ιατάραξης της Αγοράς, 
(όπως  

ορίζεται εκεί) (κάθε τέτοια αποπληρωµή «Προπληρωµή εξαιτίας Γεγονότος ∆ιατάραξης 
της  

Αγοράς»), το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος: 
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(i) το αργότερο µετά από τρεις (3) Εργάσιµες Ηµέρες µετά το Γεγονός ∆ιατάραξης 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 τυχόν αναπροσαρµογή για στρογγυλοποίηση) ίσου µε το 
προϊόν (ί)  

του ποσού κατά το οποίο αυτή η Προπληρωµή εξαιτίας Γεγονότος ∆ιατάραξης της 
Αγοράς, (µαζί µε  

το ποσό κάθε άλλης Προπληρωµής εξαιτίας Γεγονότος ∆ιατάραξης της Αγοράς, αλλά 
µόνο κατά το  

µέτρο που αυτή η Προπληρωµή εξαιτίας Γεγονότος ∆ιατάραξης της Αγοράς δεν έχει γίνει  

αντικείµενο νέου δανεισµού ή έχει αποτελέσει αντικείµενο µίας προγενέστερης 
προσφοράς  

προπληρωµής σύµφωνα µε τον Όρο 2.5) υπερβαίνει τα ΕΥΡ 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 ∆ιατάραξης 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 ∆ιατάραξης της Αγοράς, (µαζί µε 
κάθε άλλη  

Προπληρωµή εξαιτίας Γεγονότος ∆ιατάραξης της Αγοράς αλλά µόνο κατά το µέτρο που 
αυτή η  

Προπληρωµή Γεγονότος ∆ιατάραξης της Αγοράς δεν έχει γίνει αντικείµενο νέου 
δανεισµού ή έχει  

αποτελέσει αντικείµενο µία προγενέστερης προσφοράς προπληρωµής σύµφωνα µε τον 
Όρο 2.5)  

υπερβαίνει τα [·] και (ii) τα Αναλογικά Πολλαπλάσια (όπως ορίζονται κατωτέρω) και ο  

Εµπιστευµατοδόχος Οµολογιών (µε κόστος και δαπάνη του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους)  

παραδίδει, προσηκόντως αντίγραφο κάθε τέτοιας ειδοποίησης που έχει λάβει από το 
∆ικαιούχο  

Κράτος Μέλος 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. 
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(β) «Αναλογικά Πολλαπλάσια» σηµαίνει, κατά την ηµεροµηνία οποιουδήποτε Γεγονότος 
∆ιατάραξης  

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 ∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης  

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 ∆ικαιούχο 
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 ∆άνεια 

 

Προς αποφυγή αµφιβολιών: 

 

(α) τίποτε σε οποιοδήποτε Έγγραφο Χρέους δεν θα υποχρεώνει το ΕΤΧΣ ή το ∆ικαιούχο 
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 ∆ιευκόλυνσης της  

∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ) που το ΕΤΧΣ έχει επεκτείνει ή ενδέχεται στο µέλλον να 
επεκτείνει ως  

προς το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος («Αλλα ∆άνεια»). 

 

(β) τίποτα σε οποιοδήποτε Έγγραφο Χρέους δεν θα περιορίσει το ∆ικαιούχο Κράτος 
Μέλος από το  

να εκπληρώνει εν όλω, όπως και όταν υποχρεούται να το πράξει, τις υποχρεώσεις του 
προς το  
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ΕΤΧΣ στο πλαίσιο οποιουδήποτε Άλλου ∆ανείου, 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  

∆ικαιούχο Κράτος Μέλος προς το ΕΤΧΣ στο πλαίσιο οποιουδήποτε Αλλου ∆ανείου ή 
σχετικά µε  

οποιαδήποτε ποσά καταβλήθηκαν από το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος ή εισπράχθηκαν ή 
ανακτήθηκαν  

από το ΕΤΧΣ προς απόσβεση των υποχρεώσεών του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους στο 
πλαίσιο  

οποιουδήποτε Άλλου ∆ανείου. 

 

3. ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΑΝΕΙΣΤΕΣ 

 

3.1 Ποσά που εισπράττονται από τους ∆ανειστές 

 

Με την επιφύλαξη του Όρου 3.4, αν το ΕΤΧΣ ή οποιοσδήποτε Οµολογιούχος ∆ανειστής 
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) ή τον Όρο 3.4 (Πληρωµές µεταξύ ∆ανειστών), τότε το 
ΕΤΧΣ ή, κατά  

περίπτωση, ο σχετικός Οµολογιακός ∆ανειστής 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, 
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(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 ∆ικαιούχο Κράτους Μέλους, διάφορη του πλαισίου  

χρηµατοδότησης που προβλέπεται στο πλαίσιο της Σύµβασης ∆ιευκόλυνσης της 
∆ιαχείρισης  

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 ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους εκτός των σχετικών µε τα Έγγραφα Χρέους και, 
ιδίως, ο  

παρών Όρος 3, η παρούσα Σύµβαση και τα Έγγραφα Χρέους δεν χορηγούν οιαδήποτε 
δικαιώµατα  

στους Οµολογιούχους ∆ανειστές 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  

∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ. 

 

3.2 Υποχρεώσεις σχετικά µε την απόδοση εισπραχθέντων 

 

Κάθε ποσό που καταβάλλεται από ένα ∆ανειστή 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 

 

Με την επιφύλαξη του Όρου 3.4 αναγνωρίζεται και συµφωνείται ότι κάθε ποσό που 
εισπράττεται ή  

ανακτάται από το ΕΤΧΣ ή έναν Οµολογιούχο ∆ανειστή, στο οποίο εφαρµόζεται ο 
ανωτέρω Όρος  

3.1, θα οδηγεί σε απόσβεση των υποχρεώσεων του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους στο 
πλαίσιο της  

Σύµβασης ∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ και/ή των Οµολογιών στην 
έκταση που  
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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 ∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης 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 ∆ανειστών 

 

Εάν και για όσο χρονικό διάστηµα ο Κοινός Εντολοδόχος Πληρωµών είναι η Τράπεζα της 
Ελλάδος,  

το ΕΤΧΣ και οι Οµολογιούχοι ∆ανειστές µπορούν να 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) 
∆ανειστής(ές)  

ενηµερώνουν τον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωµών για την πληρωµή που έγινε σύµφωνα 
µε τον  

παρόντα Όρο 3.4. 

 

3.5. ∆έσµευση Οµολογιούχων 

 

Στο µέτρο που οποιαδήποτε δέσµευση ή υποχρέωση σύµφωνα µε τον παρόντα Όρο 3 
δίδεται από  

Οµολογιούχους ∆ανειστές, οι οποίοι είναι Οµολογιούχοι, τα Μέρη αναγνωρίζουν και 
συµφωνούν ότι  

κάθε Οµολογιούχος , συµφωνώντας να καταστεί κάτοχος Οµολογιών, έχει συµφωνήσει 
στο πλαίσιο  
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των Όρων αυτών των Οµολογιών και της Σύµβασης Εµπιστεύµατος ότι δεσµεύεται από 
τους  

όρους της παρούσας Σύµβασης. 

 

4. ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ 

 

4.1. Ποσά εισπραττόµενα από το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος 

 

Εάν το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος εισπράξει ή ανακτήσει οποιοδήποτε ποσό ή Πληρωµή  

(συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε Πληρωµής που εισπράττεται από το ∆ικαιούχο 
Κράτος Μέλος  

υπό την ιδιότητα 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 ∆ικαιούχο 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 παρούσας 
Σύµβασης.  

Προς αποφυγή αµφιβολιών, ο παρών Όρος 4.1 δεν εφαρµόζεται επί ποσών που 
εισπράττονται από  

το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος προερχόµενων από τον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωµών λόγω 
του ότι το  

∆ικαιούχο Κράτος Μέλος είναι κάτοχος Οµολογιών 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 ∆ανειστές. 

 

4.2. Υποχρεώσεις σχετικά µε την απόδοση εισπραχθέντων 

 

Κάθε ποσό που καταβάλλεται από το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος υπό τον παρόντα Όρο 4 
(Απόδοση  

Εισπραχθέντων από ∆ικαιούχο 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 ∆ανειστή (ένας «Ανακτών ∆ανειστής») στον 
Κοινό  
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Εντολοδόχο Πληρωµών υπό τον Όρο 3 (Απόδοση Εισπραχθέντων από ∆ανειστές) ή σε  

οποιοδήποτε άλλο Μέρος σύµφωνα µε τον Όρο 3.4 (Πληρωµές µεταξύ ∆ανειστών) 
λογίζεται σαν να  

έχει καταβληθεί από το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος προς τον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωµών. 
Όπου  

τέτοιο ποσό καταβλήθηκε στον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωµών, το εν λόγω ποσό θα 
κατανέµεται  

από τον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωµών στους ∆ανειστές σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσας  

Σύµβασης. 

 

(β) Κατόπιν διανοµής από τον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωµών ή πληρωµής από ένα Μέρος 
σε άλλο  

σύµφωνα µε τον Όρο 3.4 (Πληρωµές µεταξύ ∆ανειστών) οποιουδήποτε ποσού 
εισπράχθηκε ή  

ανακτήθηκε από έναν Ανακτώντα ∆ανειστή προερχόµενου από το ∆ικαιούχο Κράτος 
Μέλος (όπως  

περιγράφεται στην παράγραφο (α) (ανωτέρω), ως προς τις σχέσεις, µεταξύ του 
∆ικαιούχου  

Κράτους Μέλους και του Ανακτώντα ∆ανειστή, ένα ποσό ίσο µε το ποσό που 
εισπράχθηκε ή  

ανακτήθηκε από αυτόν τον Ανακτώντα ∆ανειστή και το οποίο έχει καταβάλει σε άλλο 
Μέρος  

σύµφωνα µε τον Όρο 3.4 (Πληρωµές µεταξύ ∆ανειστών) ή έχει καταβάλει στον Κοινό 
Εντολοδόχο  

Πληρωµών (το «Κοινό Ποσό») θα λογίζεται σαν να µην είχε καταβληθεί από το 
∆ικαιούχο Κράτος  

Μέλος στον Ανακτώντα ∆ανειστή και σαν να µην είχε οδηγήσει σε απόσβεση της 
υποχρέωσης του  

∆ικαιούχου Κράτους Μέλους που οφείλεται σε αυτόν τον Ανακτώντα ∆ανειστή. 

 

6. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 

 

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: 
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Πρώτον σε απόσβεση οποιωνδήποτε ποσών οφείλονται στον Κοινό Εντολοδόχο 
Πληρωµών, κατά  

την έκταση που το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος δεν έχει καταβάλει τα καταβλητέα από αυτό 
ποσά  

στον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωµών υπό τον Όρο 12 (Κόστη και Έξοδα), 

 

∆εύτερον 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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος. 

 

(β) Για το σκοπό του καθορισµού του ποσού οποιασδήποτε pro-rata καταβολής που θα 
γίνει  

σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο (α): 

 

(Α) 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  

∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης 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 τον Εµπιστευµατοδόχο Οµολογιών σύµφωνα µε 
τον Όρο  



 122

14.3, 

 

(Β) 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 (ί) οποιασδήποτε Πληρωµής οφειλόµενης στο πλαίσιο της Σύµβασης  

∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ κατ` αυτήν την Ηµέρα Πληρωµής, 
όπως  

ανακοινώθηκε σύµφωνα µε τον Όρο 14.1 (µαζί µε (ii) οποιασδήποτε άλλης Πληρωµής 
που έχει  

καταστεί ληξιπρόθεσµη στο ΕΤΧΣ στο πλαίσιο της Σύµβασης ∆ιευκόλυνσης της 
∆ιαχείρισης  

Υποχρεώσεων ΣΙΤ, αλλά δεν έχει εξοφληθεί πλήρως και, (β) του ποσού (i) οποιασδήποτε 
Πληρωµής  

οφειλόµενης στο πλαίσιο των Οµολογιών κατ` αυτήν την Ηµέρα Πληρωµής, όπως 
ανακοινώθηκε  

από τον Εντολοδόχο Πληρωµών Οµολογιών ή τον Εµπιστευµατοδόχο Οµολογιών 
σύµφωνα µε τον  

Όρο 14.3 µαζί µε (ii) οποιασδήποτε άλλης Πληρωµής που έχει καταστεί ληξιπρόθεσµη 
στο πλαίσιο  

των Οµολογιών, 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 ∆ανειστές) και/ή τον Όρο 4 (Απόδοση Εισπραχθέντων 
από  

∆ικαιούχο 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 ∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης 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. 
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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 ∆ικαιούχου 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: 

 

(i) σχετικά µε τη Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ, θα γίνει από 
τον Κοινό  

Εντολοδόχο Πληρωµών προς το ΕΤΧΣ, ή 

 

(ii) 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), 

 

και κάθε πληρωµή που πραγµατοποιείται από τον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωµών 
σύµφωνα µε τον  
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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  
παρούσας  

Σύµβασης 

 

(β) Το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος θα απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του προς το ΕΤΧΣ 
σε σχέση  

µε τις Υποχρεώσεις στο πλαίσιο της Σύµβασης ∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης 
Υποχρεώσεων ΣΙΤ: 

 

(ί)µόλις ο Κοινός Εντολοδόχος Πληρωµών έχει χρησιµοποιήσει τις Πληρωµές που έγιναν 
προς αυτόν  

υπό τον Όρο 2.1. (α) από το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος στο ΕΤΧΣ, ή 

 

(ii) µόλις πληρωµή στο ΕΤΧΣ σύµφωνα µε τον Όρο 3.4 (Πληρωµές µεταξύ ∆ανειστών) 
έχει ληφθεί  

από το ΕΤΧΣ, 

 

και, σε κάθε περίπτωση, µόνο κατά την έκταση της καταβολής που πράγµατι 
εισπράχθηκε από το  

ΕΤΧΣ. 

 

(γ) Το ∆ικαιούχο 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 
∆ικαιούχο  

Κράτος Μέλος κατά την έκταση που αυτή η καταβολή εισπράχθηκε από τους 
Οµολογιούχους ή τον  

Εµπιστευµατοδόχο Οµολογιών. 

 

7. ΚΟΙΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

 

7.1. ∆ιορισµός και αµοιβή του Κοινού Εντολοδόχου Πληρωµών 

 

(α) Το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος διατηρεί πάντοτε έναν Κοινό Εντολοδόχο Πληρωµών. 
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(β) Το ∆ικαιούχο 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  

∆ικαιούχο Κράτος Μέλος που µπορεί να συµφωνείται µεταξύ αυτού και του ∆ικαιούχου 
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 (∆ιορισµός 
του Κοινού  

Εντολοδόχου Πληρωµών). 

 

7.3  Εµπίστευµα 

 

(α) Ο Κοινός Εντολοδόχος Πληρωµών δηλώνει ότι κατέχει Κοινά Περιουσιακά Στοιχεία 
σε  

εµπίστευµα για τους ∆ανειστές υπό τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Σύµβαση 
(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 ποσά ληξιπρόθεσµα και απαιτητά 
στο  

πλαίσιο της Σύµβασης ∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ. 
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(δ) Ο Κοινός Εντολοδόχος Πληρωµών δεν δικαιούται να προσφύγει εναντίον του 
∆ικαιούχου  

Κράτους Μέλους εάν το ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος. ∆ικαιώµατα προσφυγής εναντίον του ∆ικαιούχου 
Κράτους  

Μέλους θα απονέµονται στο ΕΤΧΣ σύµφωνα µε τη Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης της 
∆ιαχείρισης  

Υποχρεώσεων ΣΙΤ και στον Εµπιστευµατοδόχο Οµολογιών σύµφωνα µε τη Σύµβαση  

Εµπιστεύµατος. Εάν ο Εµπιστευµατοδόχος Οµολογιών ή το ΕΤΧΣ εισπράξει ή ανακτήσει  

οποιοδήποτε ποσό µέσω εκτέλεσης οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης που θα έχει 
εκδοθεί σε  

βάρος του ∆ικαιούχου 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 ∆ανειστές 
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 
∆ικαιούχου  

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 (άλλος από τον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωµών) 
(οι  

«∆ικαιούχοι») ώστε όλα αυτά τα ποσά να κρατούνται από τον Κοινό Εντολοδόχο 
Πληρωµών προς  

όφελος και ως περιουσία αυτών των ∆ικαιούχων και ώστε τα ποσά να µην είναι 
διαθέσιµα στους  
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κοινούς ή προσωπικούς δανειστές του Κοινού Εντολοδόχου Πληρωµών και τον Κοινό 
Εντολοδόχο  

Πληρωµών 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. Τα 
Μέρη µε την  

παρούσα διορίζουν τον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωµών, ως τον κοινό διαχειριστή, 
θεµατοφύλακα  

και εγγυητή για τους σκοπούς του Όρου 7.3(ε) και ο Κοινός Εντολοδόχος Πληρωµών 
αποδέχεται  

αυτό το διορισµό. 

 

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 κοινού  

ή, 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  

δύο δόθηκαν 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 
οποιουδήποτε 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, ενεργώντας από 
κοινού ως 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  
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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 και/ή  

 

(iii) 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 ∆ανειστές, 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). 

 

(δ) Εάν η πραγµατοποίηση εντολών που δόθηκαν από τον Εµπιστευµατοδόχο Οµολογιών 
και το  

ΕΤΧΣ ενεργώντας από κοινού θα είχε (κατά τη γνώµη του Κοινού Εντολοδόχου 
Πληρωµών) ένα  

αποτέλεσµα ισοδύναµο µε µία Τροποποίηση Σύµβασης ∆ανειστών, 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  

∆ανειστών. 

 

(ε) Κατά την άσκηση οποιασδήποτε διακριτικής ευχέρειας να ασκήσει ένα δικαίωµα, 
δυνατότητα ή  

εξουσία στο πλαίσιο της παρούσας Σύµβασης , κατά την οποία 

 

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, 
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ο Κοινός   Εντολοδόχος Πληρωµών θα ασκεί τέτοια διακριτική ευχέρεια έχοντας υπόψη 
τα  

συµφέροντα όλων των ∆ανειστών. 

 

(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 ∆ανειστών. 

 

7.6. ∆ιακριτικές ευχέρειες του Κοινού Εντολοδόχου Πληρωµών 

 

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 ∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης 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 
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(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 ∆ανειστή ή του ∆ικαιούχου 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 ∆ικαιούχο 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 
∆ικαιούχο  

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) δε δεσµεύεται να εξετάζει (i) εάν έχει επισυµβεί οποιοδήποτε Γεγονός Καταγγελίας 
(εκτός αν  
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αφορά υποχρεώσεις πληρωµής) ή (ii) την εκπλήρωση, αθέτηση ή παράβαση από το 
∆ικαιούχο  

Κράτος Μέλος οποιασδήποτε υποχρέωσής του στο πλαίσιο οποιουδήποτε από τα 
Έγγραφα Χρέους. 

 

(β) δε δεσµεύεται να λογοδοτήσει σε οποιοδήποτε άλλο Μέρος για οποιοδήποτε ποσό ή 
στοιχείο  

κέρδους από ποσό που εισέπραξε για δικό του λογαριασµό, 

 

(γ) δε δεσµεύεται να προβαίνει σε προκαταβολές ή να παρέχει πίστωση µε άλλον τρόπο 
σε  

οποιοδήποτε Μέρος, ή 

 

(δ) δε δεσµεύεται να αποκαλύψει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπου 
(συµπεριλαµβανοµένου  

ενδεικτικά οποιουδήποτε ∆ανειστή) (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 της υποχρέωσης πίστης 

 

∆ικαιούχο 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 
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(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 (∆ικαιώµατα Τρίτων) και των διατάξεων της Contracts 
(Rights of  

Third Parties) Act 1999. 

 

7.11 Ίδια ευθύνη 

 

Χωρίς να επηρεάζεται η ευθύνη του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους για πληροφόρηση που 
παρέχεται  

από αυτό και για λογαριασµό του σε σχέση µε οποιοδήποτε από τα Έγγραφα Χρέους, 
κάθε  

∆ανειστής 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 ∆ικαιούχου 
Κράτους  

Μέλους, 
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(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, 

 

(γ) του εάν ο ∆ανειστής 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 ∆ανειστής 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 

 

(α) 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  
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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. 

 

(β) Τίποτα στον Όρο 7.12(α) δεν επηρεάζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις µεταξύ 
του  

∆ικαιούχου Κράτους Μέλους, των Οµολογιούχων ∆ανειστών και του ΕΤΧΣ. 

 

7.13. Συνεργασία µε το ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο 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. 
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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. 

 

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 ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο 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 παρούσα Σύµβαση, 
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. 
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(β) Ο εξερχόµενος Κοινός Εντολοδόχος Πληρωµών, µε έξοδα του ∆ικαιούχου 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 ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟ∆ΟΧΟΥ 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  
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(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 ∆ανειστές 

 

Ο Εµπιστευµατοδόχος Οµολογιών δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι υπέχει υποχρέωση πίστης 
έναντι  

οιουδήποτε εκ των ∆ανειστών (εκτός των Οµολογιούχων) ή του ∆ικαιούχου Κράτους 
Μέλους, και  

δεν θα υπέχει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ∆ανειστή (εκτός των Οµολογιούχων) ή του 
∆ικαιούχου  

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 ∆ανειστή (εκτός από Οµολογιούχο) δυνάµει της 
παρούσας  

Σύµβασης ή από άλλη αιτία. Όσον αφορά στους ∆ανειστές (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 ∆ανειστή (εκτός 
των  
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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 Σύµβαση 
Εµπιστεύµατος, 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  

∆ικαιούχου 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 
∆ανειστών  

(εκτός των Οµολογιούχων). 

 

8.6. ΕΤΧΣ, Εµπιστευµατοδόχος Οµολογιών και Οµολογιούχοι ∆ανειστές 

 

(α) Ο Εµπιστευµατοδόχος Οµολογιών θα απόσχει από οποιαδήποτε ενέργεια ως   

Εµπιστευµατοδόχος Οµολογιών: 
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(ί) 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 από (Α) τους Όρους, ή 

 

(Β) τους όρους της Σύµβασης Εµπιστεύµατος, εκτός αν αυτή η τροποποίηση της 
Σύµβασης  

Εµπιστεύµατος αναφέρεται ρητώς ότι δεν επηρεάζει τους Όρους, ή 

 

(ii) σχετικά µε την αγορά, απόκτηση, ανταλλαγή ή ακύρωση οποιωνδήποτε Οµολογιών 
από το  

∆ικαιούχο 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. 
(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 ∆ιαχείρισης 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  
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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. 

 

(δ) Το πλεονέκτηµα κάθε συµφωνίας που παρέχεται από κάθε Μέρος της παρούσας 
Σύµβασης, η  

οποία φαίνεται να είναι για ή προς όφελος του Εµπιστευµατοδόχου Οµολογιών και/ή των  

Οµολογιούχων θα επιφυλάσσεται αποκλειστικά στον Εµπιστευµατοδόχο Οµολογιών για 
τον εαυτό  

του ή για λογαριασµό των Οµολογιούχων, µε την επιφύλαξη και σύµφωνα µε τους 
όρους της  

Σύµβασης Εµπιστεύµατος. 

 

8.7. ∆ιακριτό 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 Οµολογιών και 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 
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Το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος ανεκκλήτως εξουσιοδοτεί τον Εµπιστευµατοδόχο Οµολογιών 
να  

αποκαλύπτει σε οποιονδήποτε άλλο ∆ανειστή 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 προϋπόθεση 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 ∆ιατήρηση 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 ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

 

Η Τράπεζα της Ελλάδος θα πραγµατοποιεί τις προσήκουσες καταβολές για λογαριασµό 
του  

∆ικαιούχου Κράτους Μέλους στο πλαίσιο της Σύµβασης ∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης 
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. 
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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 ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους στο πλαίσιο οιωνδήποτε Χρεωστικών Εγγράφων, 

 

(β) δεσµεύεται να αποκαλύπτει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο (περιλαµβανοµένου, 
αλλά όχι  

περιοριστικά, οποιουδήποτε ∆ανειστή 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  

∆ικαιούχο 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 
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(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 τη Σύµβαση Εµπιστεύµατος, κάθε 
Οµολογιούχος  

θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση και δεσµεύεται από τους όρους της παρούσας Σύµβασης. 

 

(β) Το ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχου 
Κράτους  

Μέλους ή των Οµολογιούχων ∆ανειστών) να αναθέτει ελεύθερα και/ή να µεταβιβάζει µε 
άλλο τρόπο  

τα δικαιώµατα ή τις αξιώσεις του κατά του ∆ικαιούχου 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 προϋπόθεση ότι κάθε τέτοιος Εγγυητής ο ή άλλος τέτοιος 
εκδοχέας  

συµµορφώνεται µε τους όρους της παρούσας Σύµβασης, υπό τους ίδιους όρους, µε την 
υπογραφή  
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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 ή οποιονδήποτε από τους Εγγυητές 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 ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους ή µε άλλο τρόπο θα 
απονείµει  

προνοµιακό ή προτιµώµενο καθεστώς ή άλλο έµµεσο όφελος στους ∆ανειστές 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 συµφωνεί να 
τηρεί τους  

όρους της παρούσας Σύµβασης µε τους ίδιους όρους µε τη σύναψη σύµβασης 
προσχώρησης µε τα  

Μέρη µε το υπόδειγµα που ορίζεται στο Παράρτηµα 3. 

 

(δ) Αν ένας διάδοχος ή πρόσθετος Εντολοδόχος Πληρωµών Οµολογιών διορίζεται 
σχετικά µε τα  

Οµόλογα, σύµφωνα µε τους εφαρµοστέους νόµους, το ∆ικαιούχο 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. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 

 

12.1. Έξοδα Συναλλαγής 
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Το ∆ικαιούχο 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 Σύµβασης και οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων στα οποία γίνεται 
αναφορά στη  

Σύµβαση και 

 

(β) οποιωνδήποτε άλλων Εγγράφων Χρέους που εκτελέστηκαν µετά την ηµεροµηνία της 
παρούσας  

Σύµβασης (περιλαµβανοµένης τυχόν τροποποίησης αυτών). 

 

12.2. Φόροι Χαρτοσήµου 

 

Το ∆ικαιούχο 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. Έξοδα εκτέλεσης και διατήρησης 

 

Το ∆ικαιούχο 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. 
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13. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

 

Το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος θα αποζηµιώσει προσηκόντως τον Κοινό Εντολοδόχο 
Πληρωµών  

έναντι οποιασδήποτε δαπάνης, ζηµίας ή ευθύνης (µαζί µε τυχόν εφαρµοστέο ΦΠΑ) που 
προέκυψε  

από αυτό: 

 

(α) σε σχέση µε ή ως αποτέλεσµα: 

 

(i) οποιασδήποτε αδυναµίας του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους να συµµορφωθεί µε τις 
υποχρεώσεις  

που προβλέπονται στον Όρο 12 (∆απάνες 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 ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος και την Τράπεζα της Ελλάδος, σύµφωνα µε τον Όρο 
7(4) της  

Σύµβασης PSI ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων, την ίδια ηµέρα που παρέχει τις εν λόγω 
πληροφορίες στο  

∆ικαιούχο 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  
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∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης 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 ∆ικαιούχο 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  

∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης 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 ανεξόφλητες και µη εξυπηρετούµενες. 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 Κοινό Εντολοδόχο Πληρωµών) 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 ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ή αν η εν 
λόγω Σύµβαση  

καταγγελθεί λόγω της επέλευσης Γεγονότος Καταγγελίας, το ΕΤΧΣ πρέπει προσηκόντως 
(και σε  
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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 από την πραγµατική γνώση της 
επέλευσης  

τέτοιου γεγονότος ή κατάστασης) 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 ∆ιαχείρισης 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 

 

Το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος, αµελλητί 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)  
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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 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

 

(α) Όλες οι καταβολές στο πλαίσιο της παρούσας Σύµβασης στο ΕΤΧΣ, τον 
Εµπιστευµατοδόχο  

Οµολογιών, τον Εντολοδόχο Πληρωµών Οµολογιών, τον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωµών 
και το  

∆ικαιούχο 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. 

 

(β)  Το ευρώ θα είναι το νόµισµα του λογαριασµού και των πληρωµών στο πλαίσιο της  

παρούσας Σύµβασης. 

 

17.  ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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17.1 ∆ιατήρηση 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. ∆ιατάξεις, 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 ∆ικαιώµατα 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  

(∆ικαιώµατα 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  
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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. ∆ιορθωτικά 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 
∆ικαιούχο  

Κράτος Μέλος ή άλλο πρόσωπο, 

 

(β) την αποδέσµευση του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους ή οιουδήποτε άλλου προσώπου 
σύµφωνα  
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µε τους όρους οιασδήποτε σύγκλισης ή ρύθµισης µε οποιονδήποτε ∆ανειστή του 
∆ικαιούχου  

Κράτους Μέλους, 

 

(γ) τη λήψη, µεταβολή, συµβιβασµό, ανταλλαγή, ανανέωση ή αποδέσµευση ή άρνηση ή 
αµέλεια να  

τελειοποιήσει, αναλάβει ή επιβάλλει, οποιαδήποτε δικαιώµατα κατά του ∆ικαιούχου 
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 
∆ανειστές  

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 ∆ΙΚΑΙΟ 

 

Η παρούσα Σύµβαση και τυχόν εξωσυµβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή ή 
σε σχέση  
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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 ∆ουκάτου 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 («∆ιαδικασίες») ενώπιον των ηµεδαπών δικαστηρίων του ∆ικαιούχου 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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος και τα υπόλοιπα Μέρη (εκτός του ΕΤΧΣ και του 
Εµπιστευµατοδόχου  

Οµολογιών) µε την παρούσα ανεκκλήτως υποβάλλονται στη δωσιδικία των ηµεδαπών   

δικαστηρίων του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους και τα δικαστήρια δικαιοδοσίας του 
εφαρµοστέου  

δικαίου της Σύµβασης. Προς αποφυγή αµφιβολίας, το ΕΤΧΣ δεν υποβάλλεται στη 
δωσιδικία άλλων  

δικαστηρίων εκτός των δικαστηρίων του Μεγάλου ∆ουκάτου του Λουξεµβούργου. 

 

(δ) Το ∆ικαιούχο 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  
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απόφαση, και από την εκτέλεση έναντι των περιουσιακών τους στοιχείων στο µέτρο που 
δεν  

απαγορεύεται από υποχρεωτικό νόµο.[Τα ανωτέρω θα εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη 
του  

Αρθρου 57 Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος].1 

 

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 

 

 

                                                                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  

 

                                                           ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΑΦΩΝ 

 

Για το ∆ικαιούχο 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: ∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικών ∆ραστηριοτήτων 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 
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Υπόψη: Οικονοµικός ∆ιευθυντής  

Τηλ: +35 2260 96 226  

Φαξ:+35 2260 96 262  

SWIFT address: EFSFLULL 

 

Κοινοποίηση στους: 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Γενική ∆ιεύθυνση 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-603 11 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  
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                                             ΚΟΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ2 

 

 

                                                            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                                                [*]% 

[Ηµέρα] [Μήνας] 2027                                                [*]% 

[Ηµέρα] [Μήνας] 2028                                                [*]% 

[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                                                [*]% 
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[Ηµέρα] [Μήνας] 2041                                                [*]% 

[Ηµέρα] [Μήνας] 2042                                                100% 

 

 

                                                                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3  

 

                                              ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 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 
∆ηµοκρατία ως  

∆ικαιούχο Κράτος Μέλος, την Τράπεζα της Ελλάδος ως εκπρόσωπο πληρωµών που  

πραγµατοποιούνται από το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος, τον Εµπιστευµατοδόχο Οµολογιών, 
το  

Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας ως δανειστή σύµφωνα µε τη 
Σύµβαση  

∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης 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  
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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 ∆ικαιώµατα 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 ∆ικαιώµατα 
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 δίκαιο, 



 159

 

ΣΕ 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: 

 

∆ιεύθυνση: 

 

Φαξ: 

 

Αποδοχή από το                                                      Αποδοχή από την  

∆ικαιούχο Κράτος Μέλος                                       Τράπεζα της Ελλάδος 

 

 

από και για λογαριασµό                                       από και για λογαριασµό  

 

[εισάγετε πλήρες όνοµα]                                      [εισάγετε πλήρες όνοµα]  

 

Ηµεροµηνία:                                                        Ηµεροµηνία: 

 

Αποδοχή από το                                                  Αποδοχή από τον 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής               Εντολοδόχο Πληρωµών Οµολογιών 

Σταθερότητας 

 

από και για λογαριασµό                                       από και για λογαριασµό 

 

[εισάγετε πλήρες όνοµα]                                       [εισάγετε πλήρες όνοµα]  

 

Ηµεροµηνία:                                                         Ηµεροµηνία: 
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Αποδοχή από τον                                                 Αποδοχή από τον  

Κοινό Εντολοδόχο Πληρωµών                              Εµπιστευµατοδόχο των Οµολογιών3 

..........................................................................................................................

............................. 

3 Προς διαγραφή τα πεδία υπογραφής κατά περίπτωση 

 

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 ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

.............................................................................................. 

 

Υπογεγραµµένο ως Σύµβαση από 

[·, ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος]  

ως το νόµιµο εκπρόσωπό της 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

 

.............................................................................................. 

 

 

 

............................................................................................... 
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Υπογεγραµµένο ως Σύµβαση από  

[όνοµα, θέση] 

 

ως τον νόµιµο εκπρόσωπο του 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 

 

............................................................................................... 

 

Υπογεγραµµένο ως Σύµβαση από 

[·, ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος]  

ως τον νόµιµο εκπρόσωπό της 

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, ως Εντολοδόχος Πληρωµών Οµολογιών 

 

................................................................................................ 

 

 

Υπογεγραµµένο ως Σύµβαση από 

[·, ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος]  

ως τον νόµιµο εκπρόσωπό της 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, ως Κοινός Εντολοδόχος Πληρωµών 

Υπογεγραµµένο ως Σύµβαση από 

 

[όνοµα, θέση] 

 

................................................................................................ 

 

και 

 

[όνοµα, θέση] 

................................................................................................ ως τους νόµιµους 
εκπροσώπους της 

 

WILMINGTON TRUST (LONDON) LIMITED 
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.................................................................................................. 

 

Με την παρουσία των 

 

 

                                                                                           Υπογραφή µάρτυρα  

                    

                                                                                             Όνοµα µάρτυρα  

 

                                                                                            ∆ιεύθυνση µάρτυρα 

 

 

                                                                                            Επάγγελµα µάρτυρα 

 

∆ιεύθυνση:  

 

E-mail: 

 

Υπόψη: 

 

 

  
  Αρθρο :ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 
 
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

 

                                           ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ 

                                                                       µεταξύ  

                           ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 

                                                       ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

                                                       ως ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους 

 

                                                                           και 

                                                          ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

 

 Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης της Πιστωτικής Ενίσχυσης ΕΚΤ 
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 Η παρούσα Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης συνάπτεται από και µεταξύ: 

 

 (Α) του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας («ΕΤΧΣ»), ανώνυµης 
εταιρείας  

που συστάθηκε στο Λουξεµβούργο µε έδρα επί της Αεωφόρου John F. Kennedy αρ. 43, 
L-1855  

Λουξεµβούργο (R.C.S. Αουξεµβούργο Β 153.414), που εκπροσωπείται από τον κ. Klaus 
Regling,  

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο (CEO) και τον κ. Christophe Frankel, Αναπληρωτή ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο,  

(«ΕΤΧΣ»), 

 

 (Β) της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας (εφεξής αναφερόµενη ως «Ελλάδα»), που 
εκπροσωπείται από τον  

Υπουργό Οικονοµικών, 

 

 ως το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος (το «∆ικαιούχο Κράτος Μέλος»), και 

 

 (Γ) Της Τράπεζας της Ελλάδος, που εκπροσωπείται από το ∆ιοικητή 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  
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Κρατών ή Κυβερνήσεων της ευρωζώνης και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, το 
ΕΤΧΣ  

µπορεί να παρέχει χρηµατοδοτική Ενίσχυση µε τη µορφή συµβάσεων χρηµατοδοτικής  

διευκόλυνσης («Συµβάσεις Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης», και καθεµιά η «Σύµβαση  

Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης»), 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  

∆ιευκόλυνσης, 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, αξιόγραφων, 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 Εκδοσης Χρέους του ΕΤΧΣ») σύµφωνα 
µε τους  

Κανόνες Χρηµατοδότησης του ΕΤΧΣ (όπως ορίζονται κατωτέρω). 
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 3) Στις 8 Μαΐου 2012, το Βασίλειο του Βελγίου, η Ιρλανδία, το Βασίλειο της Ισπανίας, η 
Γαλλική  

∆ηµοκρατία, η Ιταλική ∆ηµοκρατία, η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, το Μεγάλο ∆ουκάτο του  

Λουξεµβούργου, η ∆ηµοκρατία της Μάλτας, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, η ∆ηµοκρατία 
της  

Αυστρίας, η Πορτογαλική ∆ηµοκρατία, η ∆ηµοκρατία της Σλοβενίας, η Σλοβακική 
∆ηµοκρατία, η  

∆ηµοκρατία της Φιλανδίας και το KfW (ενεργώντας προς το δηµόσιο συµφέρον, 
σύµφωνα µε τις  

οδηγίες και µε το όφελος της εγγύησης της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας) 
(ως  

∆ανειστές) συνοµολόγησαν µια σύµβαση δανειακής διευκόλυνσης ύψους 
80.000.000.000 ευρώ (η  

«Σύµβαση ∆ανειακής ∆ιευκόλυνσης» 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 Ενωσης 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 
∆ιαχείρισης  

Υποχρεώσεων»), ii) µία προσφορά επαναγοράς (η «Προσφορά Επαναγοράς», µε την 
οποία η  
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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 πράξεις  

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 ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων, οι οποίες θα χρηµατοδοτηθούν εν 
µέρει ή εν  

όλω από το ΕΤΧΣ (η «Συναλλαγή για τους Τόκους των Οµολόγων» και [(iv) την παροχή 
ενίσχυσης  

σε προγράµµατα 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 ∆εκεµβρίου 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 
∆ιευκολύνσεις: (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  

∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων (η «Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης 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 
«∆ιευκόλυνση  

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  
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απορρέουν από ορισµένα ανεξόφλητα κρατικά οµόλογα για τα οποία έχει εγγυηθεί η 
Ελλάδα στο  

πλαίσιο της Εθελοντικής Συναλλαγής ∆ιαχείρισης 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 µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ [·] 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 ∆ιευκόλυνσης Πιστωτικής Ενίσχυσης ΕΚΤ (η Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης της Πιστωτικής 
Ενίσχυσης  

ΕΚΤ»). Η ∆ιευκόλυνση 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 «Εγγραφα 
Επαναγοράς»). 

 

 8) Η διαθεσιµότητα αυτής της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης εξαρτάται από 
τη  

συµµόρφωση της Ελλάδας µε τα µέτρα που εκτίθενται στο Μνηµόνιο και την κατανοµή 
των  

εσόδων αυτής της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης σύµφωνα µε τους όρους της  

παρούσας και του Μνηµονίου. 

 

 9) Η εκταµίευση σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης 
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  
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από τις αρχές του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους. 

 

 Ως εκ τούτου, τα Μέρη συµφώνησαν ως εξής: 

 

 1. Ορισµοί 

 

 Στην παρούσα Σύµβαση (συµπεριλαµβανοµένου του προοιµίου) οι ακόλουθοι όροι 
έχουν το  

ακόλουθο περιεχόµενο: 

 

 «Γνωστοποίηση Αποδοχής» σηµαίνει την έγγραφη ανακοίνωση του ΕΤΧΣ προς το 
∆ικαιούχο  

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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος σύµφωνα µε την παρούσα. 

 

 «Συνολικό Ποσό Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης» έχει το νόηµα που του αποδίδεται στο ορο 
2(1). 

 

 «Σύµβαση» σηµαίνει την παρούσα Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης. 

 

 «Περίοδος ∆ιαθεσιµότητας» σηµαίνει την περίοδο που ξεκινά την ηµεροµηνία της 
έναρξης ισχύος  

της παρούσας Σύµβασης και λήγει την (συµπεριλαµβανοµένης) [·] [Φεβρουαρίου] 2012. 

 

 «∆ικαιούχο Κράτος Μέλος» σηµαίνει Ελλάδα. 

 

 «Τ∆∆» σηµαίνει την Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών. 

 

 «Εργάσιµη Ηµέρα» σηµαίνει την ηµέρα στην οποία το σύστηµα πληρωµών TARGET2 
είναι ανοιχτό  

για συναλλαγές. 

 

 «Επιτροπή» σηµαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

 «Προµήθεια ∆έσµευσης» σηµαίνει την προµήθεια που σχετίζεται µε την Αρνητική 
∆ιακράτηση που  

προκύπτει από το απόθεµα ρευστότητας του ΕΤΧΣ καθώς και κάθε προµήθεια δέσµευσης 
που  
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προκύπτει από δεσµευµένες γραµµές πίστωσης, που διατίθενται στο ΕΤΧΣ σύµφωνα µε 
οδηγίες που  

µπορεί να υιοθετήσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και να εγκρίνουν οι Εγγυητές. Η καταβολή 
της  

ετήσιας κατανοµής στην παρούσα ∆ιευκόλυνση της Αρνητικής ∆ιακράτησης γίνεται είτε 
κατόπιν  

παραλαβής τιµολογίου ή µέσω εφαρµογής µιας ετήσιας Προµήθεια ∆έσµευσης ύψους [·] 
µονάδων  

βάσης η οποία θα εφαρµοστεί επί του Ποσού Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης, το οποίο έχει 
εκταµιευθεί  

και δεν έχει αποπληρωθεί. Η κατανοµή της Αρνητικής ∆ιακράτησης στην παρούσα 
∆ιευκόλυνση και  

το ύψος της Προµήθειας ∆έσµευσης 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 ανακοίνωση του ΕΤΧΣ προς το 
∆ικαιούχο  

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  

∆ιευκόλυνση και τα οποία χρησιµοποιούνται στον υπολογισµό του κόστους της 
χρηµατοδότησης  

του ΕΤΧΣ. 

 

 «Κόστος ∆ιακράτησης» 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  
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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 ∆ικαιούχο 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  

∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΤΧΣ και εγκρίνουν οι Εγγυητές αναφορικά µε αυτό το 
απόθεµα  

ρευστότητας. 

 

 «Καλυπτόµενη Περίοδος» σηµαίνει την περίοδο που αρχίζει από την ηµέρα κατά την 
οποία ένας ή  

περισσότεροι εκ των Standard & 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 ∆ιαχείρισης 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  
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Εθελοντικής Συναλλαγής ∆ιαχείρισης 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 Ορο 136 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης 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 ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους ή στη Τράπεζα της Ελλάδος που ενεργεί ως  

εκπρόσωπος του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους, που τηρείται στην Τ∆∆ ή ή σε άλλο  

χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα. Η ηµεροµηνία Εκταµίευσης θα πρέπει να είναι ηµεροµηνία 
επιλογής του  

ΕΤΧΣ που είναι (ί) Εργάσιµη Ηµέρα, (ίί) ηµέρα (πλην Σαββάτου ή Κυριακής) που οι 
Τράπεζες είναι  

ανοικτές για συναλλαγές, εν γένει, στο Λουξεµβούργο και στη χώρα του ∆ικαιούχου 
Κράτους  

Μέλους και (iii) ηµέρα που πέφτει εντός της Περιόδου ∆ιαθεσιµότητας. 

 

 «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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος, 
µετά  

την εκτίµηση της Επιτροπής, σε συνεργασία µε την ΕΚΤ και το ∆ΝΤ, ότι το ∆ικαιούχο 
Κράτος Μέλος  
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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 ∆ικαιούχου 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 ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος. 

 

 «ΕΚΤ» σηµαίνει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

 

 «Ειδοποίηση ΕΚΤ» σηµαίνει µία ειδοποίηση µε τους ακόλουθους όρους: «Κατόπιν 
πληροφόρησης  

που λάβαµε από την Ελληνική ∆ηµοκρατία, η οποία αναφέρει ότι η Ελληνική ∆ηµοκρατία 
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 ∆ηµοκρατία ή µία υποβάθµιση σε επίπεδο επιλεκτικής ή 
περιορισµένης  

χρεοκοπίας της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, 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  
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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 ∆έσµευσης 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 ∆ιευκόλυνση 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  
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(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 Εκδοσης 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 ΟΕ∆» 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. 
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 «ΕΕ» σηµαίνει την Ευρωπαϊκή Ενωση. 

 

 «ΕΥΡΩ» ή «ευρώ» ή «€» σηµαίνει το ενιαίο νόµισµα των Συµµετεχόντων Κρατών 
Μελών. 

 

 «Γεγονός Καταγγελίας» σηµαίνει το γεγονός που ορίζεται στο Ορο 8(1). 

 

 «∆ιευκόλυνση» σηµαίνει την χρηµατοδοτική διευκόλυνση σύµφωνα µε τη Σύµβαση  

Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης. 

 

 «Ποσό Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης» σηµαίνει το συνολικό ποσό τυχόν Χρηµατοδοτικής 
Ενίσχυσης  

σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση όπως ορίζεται σύµφωνα µε το Ορο 2(1). 

 

 «Χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα» σηµαίνει την ΕΚΤ ή την Τ∆∆ 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 ∆ιευκόλυνσης ή κάθε άλλο κυρίαρχο κράτος ή άλλο δανειστή (εκτός 
του ∆ΝΤ και  

της ΕΕ) που χορηγεί διµερές δάνειο στο ∆ικαιούχο 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 Εκταµίευσης 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,  
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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 («ΕΣΛ 95») όπως 
εκτίθεται  

στον Κανονισµό του Συµβουλίου αρ. (EC) 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 ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων. 

 

 «Προµήθεια Εγγύησης» σηµαίνει δέκα (10) µονάδες βάσης ετησίως. Το ύψος της 
Προµήθειας  

Εγγύησης που εφαρµόζεται στις Χρηµατοδοτικές ∆ιευκολύνσεις του ΕΤΧΣ µπορεί να 
µεταβάλλεται  

κατά καιρούς από το διοικητικό συµβούλιο του ΕΤΧΣ και εγκρίνεται από τους Εγγυητές. 

 

 «∆ΝΤ» σηµαίνει το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. 

 

 «Συµφωνία ∆ΝΤ» σηµαίνει κάθε συµφωνία, πρόγραµµα, πλαίσιο χρηµατοδότησης ή 
οποιαδήποτε  

άλλη σύµβαση µεταξύ του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους και του ∆ΝΤ. 

 

 «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» σηµαίνει, σε σχέση µε οποιαδήποτε Χρηµατοδοτική Ενίσχυση 
υπό την  
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παρούσα Σύµβαση, την Πρώτη Περίοδο 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» σηµαίνει 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» σηµαίνει µία ενδιάµεση χρηµατοδότηση στην οποία έλαβε 
µέρος το  

ΕΤΧΣ προκειµένου να χρηµατοδοτήσει µία Χρηµατοδοτική Ενίσχυση σύµφωνα µε τον 
Ορο 3(6)(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. 

 

 «∆απάνες Εκδοσης» σηµαίνει κάθε κόστος, τέλος ή έξοδο που πραγµατοποιήθηκε σε 
σχέση µε την  

έκδοση από το ΕΤΧΣ ή τη σύναψη Μέσων Χρηµατοδότησης προκειµένου να 
χρηµατοδοτήσει µια  

Χρηµατοδοτική Ενίσχυση και τα οποία είναι απαιτητά και ληξιπρόθεσµα κατά ή περί την  



 179

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» σηµαίνει τη 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 εφαρµόζεται 
καµιά  

επιστροφή ή µείωση του Περιθωρίου ή του Κόστους Χρηµατοδότησης ΕΤΧΣ ως 
αποτέλεσµα τυχόν  

καταβολών προκαταβολικού Περιθωρίου. 

 

 «Γεγονός ∆ιατάραξης της Αγοράς» σηµαίνει, κατά το χρόνο Λειτουργίας 
Προχρηµατοδοτησης,  

οιασδήποτε Προσωρινής Χρηµατοδότησης ή Οριστικής Χρηµατοδότησης την 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 ∆ιακράτηση» σηµαίνει το αρνητικό Κόστος ∆ιακράτησης από το ΕΤΧΣ σε 
σχέση µε τη  

χρηµατοδότηση της σχετικής Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης. 
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 «Νέα Ελληνικά Οµόλογα» σηµαίνει τα κρατικά οµόλογα που εκδίδονται από την Ελλάδα 
σε σχέση  

µε την Εθελοντική Συναλλαγή ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων. 

 

 «Συµµετέχοντα Κράτη Μέλη» σηµαίνει τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης που 
έχουν το  

ευρώ ως νόµιµο νόµισµα τους σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης που 
σχετίζεται  

µε την Οικονοµικής και Νοµισµατική Ενωση. 

 

 «∆ιαδικασία Προχρηµατοδότησης» σηµαίνει µια διαδικασία χρηµατοδότησης που 
λαµβάνει χώρα  

προ της λήξης των Χρηµατοδοτικών Μέσων για τους σκοπούς της (ανα)χρηµατοδότησης 
µιας  

Ενδιάµεσης Χρηµατοδότησης ή Οριστικής Χρηµατοδότησης µέσω άλλης Ενδιάµεσης  

Χρηµατοδότησης ή Οριστικής Χρηµατοδότησης, αναλόγως την περίσταση, περίπτωση 
κατά την  

οποία η ∆ιαδικασία Προχρηµατοδότησης θα αρχίσει το νωρίτερο δέκα (10) Εργάσιµες 
Ηµέρες πριν  

τη λήξη των προς ανανέωση Χρηµατοδοτικών Μέσων. 

 

 «∆ιαδικασία Προέκδοσης» σηµαίνει οποιαδήποτε έκδοση Χρεωστικών Τίτλων ΕΤΧΣ που  

πραγµατοποιείται µετά την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας σύµβασης έπειτα από 
Αίτηση  

Χρηµατοδότησης αλλά η οποία µπορεί να συµβεί και πριν τη χρονική στιγµή κατά την 
οποία  

ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις της Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης και πριν την παράδοση  

Γνωστοποίησης Αποδοχής. 

 

 «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 ∆ιάρκεια αυτής της 
Σύµβασης  

όπως ορίζεται στη σχετική Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης. 

 

 «Σχετικό Χρέος» σηµαίνει όλα τα χρέη που αποτελούν Χρέος Γενικής Κυβέρνησης  

(συµπεριλαµβανοµένου του συνόλου του χρέους του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους) που 
εκφράζεται  

ή καταβάλλεται σε οποιοδήποτε νόµισµα. 
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 «Αίτηµα για Χρηµατοδότηση» σηµαίνει το αίτηµα του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους για  

χρηµατοδότηση στο πλαίσιο αυτής της Σύµβαση Χρηµατοδότησης, υπό τη µορφή του  

Παραρτήµατος 1. 

 

 «Προµήθεια ∆ιαχείρισης» 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 οποιαδήποτε αποπληρωµή σύµφωνα µε τον 
Ορο 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  

∆ιαχείρισης για προκαταρκτικές εργασίες καταβάλεται από το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος µε 
την  

παραλαβή τιµολογίου από το ΕΤΧΣ ή αφαιρείται από το εκταµιευθέν από το ∆ικαιούχο 
Κράτος  

Μέλος ποσό, σύµφωνα µε την παρούσα ή άλλη Συµφωνία Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης, 
εκτός της  

Συµφωνίας ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ. Η συµπερίληψη του ετήσιου τέλους 
υπηρεσίας ως  

συστατικού στοιχείου του Κόστους Χρηµατοδότησης ΕΤΧΣ γίνεται µε κάθε επιφύλαξη της  

δυνατότητας ενός ∆ικαιούχου 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 ∆ιαχείρισης καλύπτει και αντικαθιστά οποιοδήποτε  

προκαταβολικό Περιθώριο το οποίο θα δικαιούτο άλλως να χρεώσει το ΕΤΧΣ. 

 

 «Απερχόµενος Εγγυητής» σηµαίνει τον Εγγυητή, το αίτηµα του οποίου περί αναστολής 
της  
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υποχρέωσης του προς έκδοση Εγγυήσεων υπό την Σύµβαση Πλαίσιο, έγινε δεκτό από 
τους άλλους  

Εγγυητές. 

 

 «∆ιάρκεια» σηµαίνει την τελική ηµεροµηνία λήξης οιασδήποτε Χρηµατοδοτικής 
Ενίσχυσης, που  

παρέχεται δυνάµει της παρούσας Σύµβασης η οποία δεν µπορεί να είναι µεταγενέστερη 
της 31  

∆εκεµβρίου 2037. 

 

 2. Ο Μηχανισµός Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης 

 

 (1) Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας παρέχει στο ∆ικαιούχο 
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 ∆ικαιούχο 
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 πραγµατοποιείται 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 ∆ιαθεσιµότητας. 

 

 (β) Κάθε ποσό που δεν θα εκταµιευθεί στο πλαίσιο της Ενίσχυσης κατά την τελευταία 
ηµέρα της  

Περιόδου ∆ιαθεσιµότητας θα ακυρώνεται αµέσως. 

 

 (4) Το ΕΤΧΣ δεν είναι υποχρεωµένο να παρέχει οποιαδήποτε Χρηµατοδοτική Ενίσχυση 
σε  

οποιαδήποτε στιγµή εάν το συνολικό ποσό του κεφαλαίου της εν λόγω Χρηµατοδοτικής  
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Ενίσχυσης, προστιθέµενο µε άλλη Χρηµατοδοτική Ενίσχυση που παρασχέθηκε από το 
ΕΤΧΣ στο  

∆ικαιούχο Κράτος Μέλος ή σε άλλα δικαιούχα κράτη µέλη που είναι κράτη µέλη της 
Ευρωζώνης  

καθώς και οποιαδήποτε άλλη οικονοµική στήριξη που το ΕΤΧΣ έχει δεσµευθεί να παρέχει 
στο  

∆ικαιούχο Κράτος Μέλος ή σε άλλα δικαιούχα κράτη µέλη, θα είχε ως αποτέλεσµα το 
ΕΤΧΣ να  

υπερβεί τις δυνατότητες 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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος χρησιµοποιεί τα ποσά που του παρασχέθηκαν υπό τους 
όρους της  

παρούσας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης 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 είναι το νόµισµα 
του  

λογαριασµού και των καταβολών. 

 

 3. Αντληση Κεφαλαίων, Εκταµίευση και Προϋποθέσεις 

 

 (1) Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Σύµβασης και του 
Μνηµονίου  

Συνεννόησης, το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος µπορεί, κατόπιν διαβούλευσης µε το ΕΤΧΣ, να 
ζητήσει η  

εκταµίευση της Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης που χορηγήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας 
Σύµβασης  

Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης να γίνει µε παράδοση στο ΕΤΧΣ ενός ολοκληρωµένου 
Αιτήµατος  

Χρηµατοδότησης. Η Αίτηση Χρηµατοδότησης είναι ανέκκλητη και θα είναι δεσµευτική για 
το  

∆ικαιούχο Κράτος Μέλος, εκτός αν το ΕΤΧΣ έχει επιδώσει στο ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος θα παύσει να 
δεσµεύεται από  
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την εν λόγω Αίτηση Χρηµατοδότησης σε σχέση µε την Χρηµατοδοτική Ενίσχυση, η οποία 
υπό  

άλλες συνθήκες θα διατίθετο µετά την επίδοση παρόµοιας κοινοποίησης στο ∆ικαιούχο 
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 ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχου 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 ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχου 
Κράτους  
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Μέλους στη µορφή που προσδιορίζεται στο Παράρτηµα 6 και παραµένει ορθό και ακριβές 
όπως  

κατά την Ηµεροµηνία Εκταµίευσης. Το ∆ικαιούχο 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 & Hamilton και / ή τις 
συνεργαζόµενες  

δικηγορικές εταιρείες αναφορικά µε τη συµµόρφωση της Ελλάδας µε τους εφαρµοστέους 
στα  

οµόλογα και τα δάνεια του όρους και προϋποθέσεις. 

 

 (β) τη λήψη από το ΕΤΧΣ ενός επίσηµου εγγράφου του Υπουργού Οικονοµικών του 
∆ικαιούχου  

Κράτους Μέλους, το οποίο καταδεικνύει τα πρόσωπα που νοµιµοποιούνται να 
υπογράψουν την  

Αίτηση Χρηµατοδότησης (και ως εκ τούτου εγκύρως δεσµεύουν το ∆ικαιούχο Κράτος 
Μέλος) και  

περιέχει δείγµατα υπογραφών αυτών των προσώπων. 

 

 (γ) την υπογραφή του Μνηµονίου ΣΙΤ και τη συµµόρφωση του ∆ικαιούχου 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 (κατά την απόλυτη κρίσης της) 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, 
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 (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 
∆ικαιούχο  

Κράτος Μέλος, θα ήταν πιθανό να θίξει ουσιωδώς την ικανότητα του ∆ικαιούχου 
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  

∆ιευκόλυνσης και το οποίο θα έδινε στο ΕΤΧΣ το δικαίωµα να δηλώσει Γεγονός 
Καταγγελίας  

σύµφωνα µε το Ορο 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 Ορου 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 ∆ικαιούχο 
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 ∆ικαιούχο 
Κράτος  

Μέλος. Μετά την έγκριση της Γνωστοποίησης Αποδοχής από το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος, 
το  

∆ικαιούχο 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 Ιδρυµα χρηµατοδότηση και να µην έχει επέλθει 
Γεγονότος  

∆ιαταραχής 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  
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συναλλαγµατικού κινδύνου, το ΕΤΧΣ θα ενηµερώνει το ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο 
Κράτος  

Μέλος. 

 

 (5) Το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος εξουσιοδοτεί ρητά µε την παρούσα το ΕΤΧΣ να συνάψει 
µία ή  

περισσότερες ∆ιαδικασίες Προέκδοσης Χρεωστικών Τίτλων ΕΤΧΣ µετά από Αίτηση  

Χρηµατοδότησης, αλλά πριν την πλήρωση των προϋποθέσεων εκταµίευσης του Ορου 
3(3) και µε  

τη λήψη Γνωστοποίησης αποδοχής σύµφωνα µε τον Ορο 3(4). Το ΕΤΧΣ θα ενηµερώσει 
άµεσα  

εγγράφως το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος αναφορικά µε τους οικονοµικούς όρους αυτής της  

∆ιαδικασίας Προέκδοσης. Το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος θα επιβαρύνεται µε κάθε κόστος 
µε το οποίο  

θα επιβαρυνθεί το ΕΤΧΣ αναφορικά µε τη ∆ιαδικασία Προέκδοσης 
(συµπεριλαµβανοµένου του  

κόστους χρηµατοδότησης, του περιθωρίου, της αρνητικής διακράτησης, της ζηµία, 
κόστους,  

κόστους αντιστάθµισης ή άλλων τελών ή εξόδων) ανεξάρτητα εάν η Χρηµατοδοτική 
Ενίσχυση που  

ζητήθηκε στη σχετική Αίτηση Χρηµατοδότησης έχει πράγµατι εκταµιευθεί. Το γεγονός 
ότο το ΕΤΧΣ  

είναι έτοιµο να διεξάγει και να συνάψει οποιαδήποτε ∆ιαδικασία Προέκδοσης δεν θα 
επηρεάζει µε  

κανένα τρόπο τις αποφάσεις αυτού ή των Εγγυητών αναφορικά µε την εκταµίευση της  

Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης ή εάν πληρούνται οποιεσδήποτε προϋποθέσεις εκταµίευσης. 

 

 (6) (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 
∆ικαιούχο  

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 ∆ικαιούχου 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. 



 188

 

 (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 ∆ικαιούχο 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 ∆ιατάραξης της Αγοράς. 

 

 (δ) Αν το ΕΤΧΣ επιβεβαιώσει γραπτώς στο ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος ότι έχει επέλθει 
Γεγονός  

∆ιατάραξης της Αγοράς, τότε το ΕΤΧΣ δεν υποχρεούται να πραγµατοποιήσει περαιτέρω  

εκταµιεύσεις Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης στο ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος ή να ανανεώσει ή 
να  

αναχρηµατοδοτήσει τη σχετική Χρηµατοδοτική Ενίσχυση µέχρι το ΕΤΧΣ να επιβεβαιώσει 
γραπτώς  

στο ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος ότι τα γεγονότα ή οι καταστάσεις που προκάλεσαν την 
∆ιατάραξη της  

Αγοράς έχουν λήξει. 

 

 (ε) Το ∆ικαιούχο 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  
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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 ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος. Το ∆ικαιούχο 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). 

 

 (7) 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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος µια 
∆ήλωση  

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  
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που χρηµατοδοτούν ή αναχρηµατοδοτούν την Χρηµατοδοτική Ενίσχυση. Το ∆ικαιούχο 
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 ∆ικαιούχου 
Κράτους  

Μέλους οποτεδήποτε για την τροποποίηση ή αναδιάρθρωση των οικονοµικών όρων 
οποιασδήποτε  

Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης. 

 

 (8) Κατά την Ηµεροµηνία Εκταµίευσης, το ΕΤΧΣ διαθέτει την Χρηµατοδοτική Ενίσχυση 
στο  

∆ικαιούχο Κράτος Μέλος ως ακολούθως: Το ΕΤΧΣ θα δώσει εντολή στο 
Χρηµατοπιστωτικό Ιδρυµα  

το αργότερο µέχρι τις 11 π.µ, την Ηµέρα Εκταµίευσης να µεταφέρει το Ποσό 
Χρηµατοδοτικής  

Ενίσχυσης στο λογαριασµό Ευρώ του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους που τηρείται στο  

Χρηµατοπιστωτικό Ιδρυµα, οι λεπτοµέρειες του οποίου θα κοινοποιηθούν εγγράφως από 
την  

Ελλάδα ή την Τράπεζα της Ελλάδος στο ΕΤΧΣ (µε αντίγραφο απευθυνόµενο στο 
∆ικαιούχο Κράτος  

Μέλος) τουλάχιστον δύο (2) Εργάσιµες Ηµέρες πριν την Ηµεροµηνία Εκταµίευσης. Το 
∆απάνες  

Εκδοσης 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 Ορο 5(5). 

 

 (9) Προς αποφυγή αµφιβολιών, το ποσό Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης που 
προκαταβάλλεται στο  

∆ικαιούχο Κράτος Μέλος, όπως ορίζεται στη Γνωστοποίηση Αποδοχής δε µειώνεται 
σύµφωνα µε  

οποιασδήποτε µείωσης που περιγράφεται (ί) στον ορισµό της Προµήθειας ∆ιαχείρισης, (ii) 
στον Ορο  

3(7), αναφορικά µε το ∆απάνες Εκδοσης, ή (iii) στον Όρο 5(6) αναφορικά µε την 
Αρνητική  

∆ιακράτηση. 

 

 (10) Η εκταµίευση οποιασδήποτε Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης, σε καµία περίπτωση, δεν 
δεσµεύει  

τα Μέρη να προχωρήσουν στην παροχή και αποδοχή οποιασδήποτε περαιτέρω 
Χρηµατοδοτικής  
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Ενίσχυσης είτε σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση, είτε µε οποιαδήποτε άλλη Σύµβαση 
µεταξύ των  

Μερών. 

 

 (11) Το δικαίωµα του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους υπό την παρούσα Σύµβαση λήγει στο 
τέλος της  

Περιόδου ∆ιαθεσιµότητας, κατόπιν της οποίας οποιοδήποτε εκταµιευθέν ποσό της 
Σύµβασης  

Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης θα θεωρείται αυτοµάτως ακυρωθέν, όπως ορίζεται στην  

Παράγραφο 2(3)(β). 

 

 4. ∆ηλώσεις, Εγγυήσεις και Υποσχέσεις 

 

 (1) ∆ηλώσεις 

 

 Το ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους και θα  

κατατάσσεται τουλάχιστον κατ` ισοµοιρία µε όλα τα άλλα, υφιστάµενα ή µελλοντικά, µη  

εξασφαλισµένα και µη υποτεταγµένα δάνεια και υποχρεώσεις του ∆ικαιούχου 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, συµπεριλαµβανοµένης της Προσφοράς 
Επαναγοράς) 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)  
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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 συµπεριλαµβανοµένης της Προσφοράς 
Επαναγοράς) ή που,  

εάν παρερµηνευθούν, είναι εύλογο να έχουν σηµαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην 
ικανότητα  

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 ∆ικαιούχου 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 ∆ικαιούχου 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 ∆ικαιούχο 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  
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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 Ορου: 

 

 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 ∆ικαιούχου 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 
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 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 ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχου 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. 
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 Ο όρος «χρηµατοδότηση συγκεκριµένου επενδυτικού προγράµµατος» σηµαίνει τη  

χρηµατοδότηση της απόκτησης, κατασκευής ή ανάπτυξης οποιονδήποτε 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  

Ιδρυµα 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 
∆ιευκόλυνση  

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, 
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 (στ) να συµµορφώνεται από κάθε άποψη µε τους εφαρµοστέους νόµους που µπορεί να  

επηρεάζουν την ικανότητα 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 ∆ικαιούχο 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 ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ. Εφόσον µια συναλλαγή ή 
προτεινόµενη  

συναλλαγή απαιτεί την προηγούµενη έγγραφη έγκριση του ΕΤΧΣ σύµφωνα µε τον 
παρόντα όρο το  

∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο Κράτος 
Μέλος σε  
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σχέση µε την παρούσα Σύµβαση, το Μνηµόνιο, ή τις συναλλαγές που αναφέρονται σε 
αυτά ή / και  

(β) λόγω οποιασδήποτε παράβασης των δηλώσεων, εγγυήσεων και / ή δεσµεύσεων της 
παρούσας  

Σύµβασης και / ή (γ) 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. 

 

 5. Επιτόκιο, Εξοδα και ∆απάνες 

 

 (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 ∆ικαιούχο 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 Ορο 8, εφόσον το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος 
αποτύχει να  

καταβάλλει κάθε ληξιπρόθεσµο ποσό υπό την παρούσα Σύµβαση κατά την ηµέρα λήξης 
του, το  

∆ικαιούχο 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  
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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  

ΕΤΧΣ 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 
Ορου 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 ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους, το ΕΤΧΣ θα παρέχει 
λεπτοµερή  

περιγραφή όλων των εξόδων που θα βαρύνουν το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος, και 
συγκεκριµένα  

αµοιβές και άλλες δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένου του µέρους που αντιστοιχεί στο 
∆ικαιούχο  

Κράτος Μέλος. 

 

 (5) Η Αρνητική ∆ιακράτηση, η Απώλεια Τόκου, τα Εξοδα Εκδοσης και όλα οι υπόλοιπες  

προµήθειες, δαπάνες και έξοδα που προκύπτουν από το ΕΤΧΣ σε σχέση µε τους 
Χρεωστικούς  

Τίτλους ΕΤΧΣ, τις ∆ιαδικασίες Προχρηµατοδότησης, τις Ενδιάµεσες Χρηµατοδοτήσεις ή 
Οριστικές  

Χρηµατοδοτήσεις θα καταβάλλονται άµεσα από το ∆ικαιούχο 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 ∆ιακράτησης 
µαζί µε  

άλλες προµήθειες, τέλη και κόστος που σχετίζεται µε αυτές τις ∆ιαδικασίες 
Προχρηµατοδότησης  

κατά τον υπολογισµό του ποσού που θα διατεθεί αναφορικά µε Ποσό Χρηµατοδοτικής 
Ενίσχυσης. 
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 (7) Το ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο 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 παροχών 
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 ∆ικαιούχο 
Κράτος Μέλος  
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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 ∆ικαιούχο Κράτος 
Μέλος. 

 

 6. Αποπληρωµή, Πρόωρη Εξόφληση, Υποχρεωτική Αποπληρωµή και Ακύρωση 

 

 (1) (α) Το ∆ικαιούχο 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 ∆ιάρκεια  ∆ικαιούχο 
Κράτος Μέλος 

 

 (β) Το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος θα µεταφέρει το ποσό του οφειλόµενου κεφαλαίου στο 
ΕΤΧΣ στο  

λογαριασµό που θα υποδειχθεί εγγράφως από το ΕΤΧΣ και το ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο Κράτος 
Μέλος θα  

αποπληρώσει το σύνολο ή ένα µέρος του Ποσού Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης κατά ποσό 
κεφαλαίου  
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αντίστοιχο του ανεξόφλητου ακαθάριστου ποσού κεφαλαίου των Χρεωστικών Τίτλων 
ΕΤΧΣ που  

αγοράσθηκαν από το ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους). 
Το  

∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος, µετά από αίτηµα του ΕΤΧΣ, θα εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του να  

αποπληρώσει κεφάλαιο και να καταβάλει τόκους υπό τον Ορο 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 Ορο 
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 µέρος του Ποσού  

Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης που αποπληρώνεται µε αυτόν τον τρόπο θα ακυρώνεται. 
Αυτή η  

υποχρέωση αποπληρωµής κεφαλαίου και τόκων υπό τον Ορο 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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος. 

 

 (γ) Προς αποφυγή αµφιβολιών, στο βαθµό που το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος δεν εξοφλεί 
τις  

υποχρεώσεις του σύµφωνα µε τον Ορο 6(2)(β), οι υποχρεώσεις του ∆ικαιούχου 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. 
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 (3) Εφόσον χρηµατοδότηση που έχει δοθεί σε ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος σύµφωνα µε τη 
Συµφωνία  

∆ΝΤ ή οποιεσδήποτε διευκολύνσεις που παρέχονται από τους Παρόχους Χρηµατοδοτικής  

Ενίσχυσης, το ∆ΝΤ ή την Ευρωπαϊκή Ενωση (ή άλλο φορέα ή όργανο αυτών) 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 ∆ικαιούχο 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 ∆ηµοσίου από το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος θα υπόκειται στους περιορισµούς 
που  

προβλέπονται στη Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ. 

 

 (4) Το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος θα καταβάλει στο ΕΤΧΣ κάθε κόστος, έξοδα, τέλος 
κόστος  

αντιστάθµισης και Απώλεια Τόκων την οποία υπέστη και / ή κατέβαλε το ΕΤΧΣ ως 
αποτέλεσµα µιας  

πρόωρης αποπληρωµής αναφορικά µε οιαδήποτε Χρηµατοδοτικής Ενίσχυση σύµφωνα µε 
τον  

παρόντα Ορο. 

 

 (5) Το ΕΤΧΣ µπορεί επίσης να ακυρώσει όλο ή οποιοδήποτε µέρος του µη 
εκταµιευθέντος ποσού  

του Συνολικού Ποσού Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης, εάν το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος 
ακυρώσει τη  

Συµφωνία ∆ΝΤ ή οποιοσδήποτε άλλος Πάροχος Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης ακυρώσει 
την παροχή  

διευκόλυνσης ή το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος ακυρώσει την έκδοση των Νέων Ελληνικών  



 203

Οµολόγων, εν όλω ή εν µέρει. Σε αυτή την περίπτωση η ακύρωση αυτής της 
∆ιευκόλυνσης θα είναι  

ανάλογη (α) στην περίπτωση ακύρωσης από το ∆ΝΤ, µε το ποσοστό που αντιπροσωπεύει 
το  

ακυρωθέν ποσό στο συνολικό λογιζόµενο ποσό αυτή της Συµφωνίας ∆ΝΤ, 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 ∆ιευκόλυνσης κάθε µιας των διευκολύνσεων που 
παρέχονται  

από του Παρόχους και του όγκου της σκοπούµενης για έκδοσης Νέων Ελληνικών 
Οµολόγων. 

 

 (6) Εάν το ΕΤΧΣ βεβαιώσει εγγράφως στο ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος ότι έχει συµβεί 
Γεγονός  

∆ιαταραχής Χρηµατοπιστωτικών Αγορών και ότι δεν µπορεί να αναχρηµατοδοτήσει τα 
Μέσα  

Χρηµατοδότησης που χρηµατοδοτούν την Χρηµατοδοτική Ενίσχυση που διατίθεται 
σύµφωνα µε  

την παρούσα ∆ιευκόλυνση στην τότε λήξη τους, το ΕΤΧΣ, επί τη βάσει σχετικής 
εκτίµησης σε  

συνεργασία µε το ∆ΝΤ,την Επιτροπή και την ΕΚΤ της θέση ρευστότητας του ∆ικαιούχου 
Κράτους  

Μέλους, θα εκτιµήσει την ικανότητα του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους να αποπληρώσει το 
ποσό  

που υπόκειται σε αναχρηµατοδότηση. Εάν το αποτέλεσµα της εκτίµησης είναι ότι το 
∆ικαιούχο  

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. 

 

 7. Καταβολές 

 

 (1) Ολες οι καταβολές που πρέπει να γίνουν από το ∆ικαιούχο 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. 
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 (2) Το ∆ικαιούχου 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 ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους και δεν θα υπόκεινται καθ` όλη τη διάρκεια της 
Σύµβασης. Εάν  

παρόλα αυτά, το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος ή η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεωθούν µε 
νόµο να  

προβούν σε τέτοιου είδους εκπτώσεις, το ∆ικαιούχου 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) Ολες οι καταβολές τόκου ή κεφαλαίου από το ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχου 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 ∆ικαιούχο 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. Ολες οι 
υπόλοιπες  

καταβολές που είναι πληρωτέες από το ∆ικαιούχου Κράτος Μέλος στο ΕΤΧΣ σύµφωνα µε 
την  

παρούσα Σύµβαση, συµπεριλαµβανοµένων Εξόδων Εκδοσης, Απώλειας Τόκου, Αρνητικής  

∆ιακράτησης 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  
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κατά τη σχετική µέρα πληρωµής στο λογαριασµό του ΕΤΧΣ που έχει ορισθεί για το σκοπό 
αυτό. 

 

 (6) Εάν το ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχου 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 ∆ικαιούχο 
Κράτος  

Μέλος. 

 

 8. Γεγονότα Καταγγελίας 

 

 (1) Το ΕΤΧΣ µπορεί, µε γραπτή ενηµέρωση του ∆ικαιούχου 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: 
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 (α) το ∆ικαιούχο 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 
σύνολο του ή  

µέρος αυτού, κατά τον τρόπο και στο νόµισµα που έχει συµφωνηθεί µε την παρούσα 
Σύµβαση, ή 

 

 (β) το ∆ικαιούχου Κράτος Μέλος ή η Τράπεζα της Ελλάδας αθετήσουν οποιαδήποτε 
υποχρέωση  

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 ∆ικαιούχο 
Κράτος Μέλος,  

ή 

 

 (γ) το ΕΤΧΣ στείλει στο ∆ικαιούχου Κράτος Μέλος µια δήλωση καταγγελίας για την 
περίπτωση που  

οι υποχρεώσεις του ∆ικαιούχου 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 ∆ικαιούχου Κράτος Μέλος ή την Τράπεζα της Ελλάδας ή 
κηρυχθούν από  

το δικαστήριο που έχει σχετική δικαιοδοσίας ως παράνοµες. 

 

 (δ) το ΕΤΧΣ στέλνει στο ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος µία δήλωση καταγγελίας στις 
περιπτώσεις που (i)  

έχει αποδειχθεί ότι αναφορικά µε τη παρούσα Σύµβαση, ή το Μνηµόνιο, το ∆ικαιούχο 
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 ∆ικαιούχου Κράτος Μέλος σε 
σχέση µε  
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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 ∆ικαιούχου 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 ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους, της Τράπεζας της 
Ελλάδος και  

του ΕΤΧΣ ή οποιουδήποτε οργανισµού ή οργάνου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ανεξαρτήτως 
ποσού,  

έχει καταγγελθεί, ή υπάρχει αθέτηση της υποχρέωσης πληρωµής απέναντι στο ΕΤΧΣ ή 
οποιοδήποτε  

οργανισµό ή όργανο της Ευρωπαϊκής Ενωσης από το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος ή την 
Τράπεζα της  

Ελλάδος, και αυτή η αθέτηση της υποχρέωσης πληρωµής επιτρέπει την καταγγελία, ή 

 

 (στ) Η Σύµβαση ∆ανειακής ∆ιευκόλυνσης ή Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης 
Υποχρεώσεων  

ΣΙΤ είναι το αντικείµενο δήλωσης καταγγελίας, ή 

 

 (ζ) Το ΕΤΧΣ στέλνει στο ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχου 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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος δεν κάνει έγκαιρες επαναγορές από το ∆ΝΤ αναφορικά 
µε τη  

Συµφωνία ∆ΝΤ και είναι το αντικείµενο δήλωσης καταγγελίας, ή 
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 (ι) Οποιαδήποτε δανειακή σύµβαση ή σύµβαση για την παροχή χρηµατοδοτικής 
ενίσχυσης µεταξύ  

του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους και οποιουδήποτε Ευρωπαϊκού οργανισµού ή οργάνου, 
του ∆ΝΤ ή  

ενός άλλου Παρόχου Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης, ανεξαρτήτως ποσού, είναι αντικείµενο  

καταγγελίας, ή 

 

 (κ) Το ∆ικαιούχο 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 ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων δεν θα γεννά λόγο 
καταγγελίας  

σύµφωνα µε τον παρόντα Ορο. 

 

 (2) Το ΕΤΧΣ µπορεί, χωρίς όµως να υποχρεούται, να ασκήσει όλα τα δικαιώµατα του 
από τον Ορο  

αυτό, καθώς επίσης και µέρος αυτών χωρίς να παραβλάπτεται η µελλοντική άσκηση τους. 

 

 (3) Το ∆ικαιούχο 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 Ορο. Επιπλέον, το 
∆ικαιούχο  

Κράτος Μέλος θα καταβάλει τόκο υπερηµερίας, όπως ορίζεται στον ανωτέρω Ορο 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. 

 

 9. Υποχρέωση Ενηµέρωσης 

 

 (1) Με ισχύ από την Αίτηση Χρηµατοδότησης, το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος οφείλει να 
παράσχει στο  

ΕΤΧΣ: 

 

 (α) όλα τα έγγραφα που αποστέλλει από το ∆ικαιούχου Κράτος Μέλος στους κατόχους 
Νέων  
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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) τη δήλωση ότι το ∆ικαιούχου 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 ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους ή σε οποιαδήποτε άλλη νοµική  

γνωµοδότηση όπως αναφέρεται στον όρο 3(3)(α) ανωτέρω. 
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 10. Υποχρεώσεις αναφορικά µε επιθεωρήσεις, πρόληψη απάτης και ελέγχους 

 

 (1) Το ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχου 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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος και 
η  

Τράπεζα της Ελλάδος αναλαµβάνουν να δώσουν στα πρόσωπα που αναφέρονται στον 
Ορο 10(1)  

πρόσβαση στις τοποθεσίες και εγκαταστάσεις όπου βρίσκονται οι σχετικές πληροφορίες 
και  

έγγραφα. 

 

 (3) Το ∆ικαιούχου 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. Ολες 
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. Γνωστοποιήσεις 

 

 (1) Ολες 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  
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λαµβάνει χώρα κατά καιρούς. 

 

 (2) Ολες 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) Ολα 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. Λοιπές ∆ιατάξεις 

 

 (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. ∆ιατάξεις 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 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 (∆ικαιώµατα Τρίτων Μερών) προκειµένου να επιβάλλει ή να 
επωφεληθεί  

από την εφαρµογή οιουδήποτε όρου της παρούσας Σύµβασης. 

 

 (5) Το ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχου Κράτους 
Μέλους) να  

εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει µε άλλο τρόπο ελεύθερα τα δικαιώµατα και τις απαιτήσεις 
του κατά  

του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους σε όλους ή ορισµένους από τους Εγγυητές στις 
περιπτώσεις που  

περιγράφονται στο Ορο 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. 

 

 13. Εφαρµοστέο ∆ίκαιο και Αρµόδια ∆ικαστήρια 

 

 (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 ∆ουκάτου του Λουξεµβούργου. 
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 (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  

"∆ιαδικασίες") στα δικαστήρια του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους ή του εφαρµοστέου 
δικαίου της  

παρούσας Σύµβασης και το ∆ικαιούχο 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 ∆ιαδικασίες σε περισσότερες από µια από τις ανωτέρω 
δικαιοδοσίες. 

 

 (4) Το ∆ικαιούχο 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. 

 

 14. Εναρξη Ισχύος 

 

 (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 ∆ικαιούχο 
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 Τ∆∆  

και την υπογραφή της σύµβαση αγοραπωλησίας µεταξύ της Τ∆∆ και της Ελλάδας και (ν) 
την  

παραλαβή των νοµικών γνωµοδοτήσεων που αναφέρονται στον Ορο 3(3)(α). 
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 15. Υπογραφή της Σύµβασης 

 

 Η παρούσα Σύµβαση θα υπογραφεί από κάθε Μέρος σε τέσσερα πρωτότυπα στην 
αγγλική γλώσσα,  

κάθε ένα από τα οποία θα συνιστά πρωτότυπο κείµενο. 

 

 16. Παραρτήµατα 

 

 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 

 

 6. Κατάλογος Επαφών 

 

 Υπεγράφη στην Αθήνα στις                           και στο Λουξεµβούργο στις 

 

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 

 

 Εκπροσωπούµενο δια  

 

 [όνοµα, ιδιότητα] 

 

 [όνοµα, ιδιότητα] 

 

 Το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος  

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 Εκπροσωπούµενη δια  

 

 [όνοµα, ιδιότητα] 
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 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

 

 Εκπροσωπούµενη δια  

 

 [όνοµα, ιδιότητα] 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  

 

 Υπόδειγµα Αίτησης Χρηµατοδότησης 

 

 [σε επιστολόχαρτο του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους] 

 

 Αποστέλλεται µε τηλεοµοιοτυπία συνοδευόµενη από συστηµένη επιστολή: 

 

 Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας 

 43, avenue John F. Kennedy 

 L-1855 Luxembourg 

 Υπόψιν: Οικονοµικού ∆ιευθυντή 

 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 ∆ιευκόλυνσης - Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης της 
Πιστωτικής  
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Ενίσχυσης ΕΚΤ 

 Αίτηση χρηµατοδότησης 

 

 Αγαπητοί κύριοι, 

 

 Αναφερόµαστε στη Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης που συνάφθηκε µεταξύ του  

Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας ("ΕΤΧΣ"), της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας ως  

∆ικαιούχο 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  

∆ανειακής ∆ιευκόλυνσης εκταµιευθεί υπό και σύµφωνα µε την Σύµβαση κατά τους 
ακόλουθους  

όρους: 

 

 (α) Η Χρηµατοδοτική Ενίσχυση θα παρέχεται αναφορικά µε τη Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης 
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, 
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 (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 
∆ιαταραχής  

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  

∆ιαδικασίες 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 
∆ικαιούχου  

Κράτους Μέλους από τον Υπουργό Οικονοµικών στις [ ] ισχύει και εφαρµόζεται και 
εξακολουθεί να  

ισχύει και να εφαρµόζεται. 

 

 (β) ∆εν 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 ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους στις [........]. 
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 (γ) ∆εν 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 ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους στις [.....]. 

 

 (δ) ∆εν έχει επέλθει γεγονός ή περίσταση που θα επέτρεπε στο ΕΤΧΣ να δηλώσει ότι 
συντρέχει  

Γεγονός Καταγγελίας. 

 

 Με εκτίµηση, 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 Εκπροσωπούµενη από τον Υπουργό Οικονοµικών 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ 

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 

 

 Με τηλεοµοιοτυπία που συνοδεύεται µε καταχωρηµένη ηλεκτρονική διεύθυνση: 

 

 [Εισάγεται τα στοιχεία επικοινωνίας του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους]  

 Κοινοποίηση στους : 

 

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

 [Εισάγεται διεύθυνση]  

 Fax: [·] 

 

 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  

 [Εισάγεται διεύθυνση]  

 Fax: [·] 

 

 Τράπεζα της Ελλάδος  

 [Εισάγεται διεύθυνση]  

 Fax: [·] 

 

 Θέµα: ΕΥΡΩ [·] Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης - Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης της 
Πιστωτικής  
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Ενίσχυσης ΕΚΤ 

 Γνωστοποίηση Αποδοχής σε σχέση µε την Αίτηση Χρηµατοδότηση στις [·] 

 

 Αγαπητοί Κύριοι, 

 

 Αναφερόµαστε στα εξής: (ί) τη Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης που έχει 
συναφθεί µεταξύ  

του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας ("ΕΤΧΣ"), της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας  

ως ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος που υπογράφηκε στις [·] 
(η  

«Σύµβαση») και (ii) την Αίτηση Χρηµατοδότησης που κοινοποιήθηκε στο ΕΤΧΣ από το 
∆ικαιούχο  

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 ∆ιευκόλυνσης 
της  

Πιστωτικής Ενίσχυσης ΕΚΤ 

 

 (β) το ονοµαστικό ποσό της Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης που θα χορηγηθεί στο πλαίσιο 
αυτής της  

∆ιευκόλυνσης είναι ΕΥΡΩ [·], 

 

 (γ) η ηµεροµηνία(ες) Εκταµίευσης της Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης που χορηγείται στο 
πλαίσιο της  

Αίτησης Χρηµατοδότησης είναι η [ηµεροµηνία]: 

 

 Το ΕΤΧΣ σκοπεύει να εκδώσει ένα η περισσότερα Χρηµατοδοτικά Μέσα προκειµένου να  

χρηµατοδοτήσει την παραπάνω Αίτηση Χρηµατοδότησης εκδίδοντας Χρεωστικούς 
Τίτλους ΕΤΧΣ  

και να τα αναχρηµατοδοτήσει κατά την ηµεροµηνία λήξης τους µέσω των Λειτουργιών  

Προχρηµατοδότησης, της Ενδιάµεσης Χρηµατοδότησης και / ή Οριστικής 
Χρηµατοδότησης κατά  

περίπτωση. 
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 Υπογράφοντας την αναγνώριση της παρούσης Γνωστοποίησης Αποδοχής, το ∆ικαιούχο 
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  

∆ιαδικασιών Προέκδοσης, Λειτουργιών Προχρηµατοδότησης, της Ενδιάµεσης 
Χρηµατοδότησης και  

/ ή Οριστικής Χρηµατοδότησης. Η εξουσιοδότηση για την έκδοση Χρηµατοδοτικών 
Μέσων και η  

αποδοχή από το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος των ∆ιαδικασιών Προέκδοσης, 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 ∆ιαταραχής της Αγοράς. Εάν το ΕΤΧΣ υπαχθεί σε Γεγονός ∆ιαταραχής 
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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος για τέτοιες περιστάσεις και από την ηµεροµηνία παραλαβής 
τέτοιας  

ενηµέρωσης το ∆ικαιούχο 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, 

 

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 

 

 Οι όροι της παρούσας Γνωστοποίησης Αποδοχής γίνονται αποδεκτοί µε το παρόν.  
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

 Εκπροσωπούµενη από τον Υπουργό Οικονοµικών 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3  

 

 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 

 

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 

 

 Με τηλεοµοιοτυπία που συνοδεύεται µε καταχωρηµένη ηλεκτρονική διεύθυνση: 

 

 Υπουργείο Οικονοµικών 

 [∆ιεύθυνση] 

 [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 ∆ιευκόλυνσης - Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης της 
Πιστωτικής  

Ενίσχυσης ΕΚΤ 

 Οικονοµικοί Οροι των Χρηµατοδοτικών Μέσων 

 

 Αγαπητοί Κύριοι, 



 222

 

 Αναφερόµαστε στα εξής: (i) τη Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης που έχει 
συναφθεί µεταξύ  

του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας ("ΕΤΧΣ"), της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας  

(εφεξής αναφερόµενη ως «Ελλάδα») ως ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος και της Τράπεζας της 
Ελλάδος  

που υπογράφηκε στις [·] (η «Σύµβαση») και (ii) την Αίτηση Χρηµατοδότησης που 
κοινοποιήθηκε  

στο ΕΤΧΣ από το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος στις [ηµεροµηνία]. Οι όροι που 
προσδιορίζονται στη  

Σύµβαση έχουν την ίδια έννοια στο παρόν. 

 

 ∆ια του παρόντος επιβεβαιώνουµε ότι προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν ποσά που 
εκκρεµούν  

στο πλαίσιο της παραπάνω ∆ιευκόλυνσης, την [ηµεροµηνία] το ΕΤΧΣ εξέδωσε 
Χρηµατοδοτικά Μέσα  

µε τους παρακάτω οικονοµικούς όρους: 

 

 (α) Το Ποσό της Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης είναι [·] Ευρώ 

 

 (β) Το βασικό ποσό: 

 

 (γ) Τελική λήξη: [·].[·].[·] 

 

 (δ) Επιτόκιο της Πρώτης Περιόδου Εκτοκισµού: 

 

 (ε) Επιτόκιο µεταγενέστερων περιόδων εκτοκισµού:1 

 

 --------------------------------- 

 1 Να γνωστοποιηθεί από το ΕΤΧΣ στο ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος σύµφωνα µε τους όρους 
της  

 Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης.  

 ---------------------------------- 

 

 (στ) Πρώτη Ηµεροµηνία Καταβολής Τόκου: 

 

 (ζ) Μεταγενέστερη Ηµεροµηνία Καταβολής Τόκου: [·].[·].[·] 

 

 (η) Πρώτη Ηµεροµηνία Καταβολής Κεφαλαίου: 
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 (θ) Μεταγενέστερη Ηµεροµηνία Καταβολής Κεφαλαίου: [·].[·].[·]2 

 

 ------------------------------- 

 2 Μέχρι την τελευταία Ηµεροµηνία Καταβολής Τόκου την [·] 

 ---------------------------------  

 

 Επιβεβαιώνουµε ότι οι οικονοµικοί όροι των ανωτέρω Χρηµατοδοτικών Μέσων θα 
ληφθούν  

υπόψη για τον υπολογισµό του Κόστους Χρηµατοδότησης ΕΤΧΣ στο πλαίσιο της 
∆ιευκόλυνσης. 

 

 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, 

 

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4  

 

 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 

 (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 ∆ιευθυντής 

 

 Θέµα: ΕΥΡΩ [·] Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταµείου  

Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας (ως ∆ικαιούχου Κράτους 
Μέλους)  
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και της Τράπεζας της Ελλάδας που υπεγράφη την [·] 2012, η «Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης 
της  

Πιστωτικής Ενίσχυσης ΕΚΤ» 

 

 Αγαπητοί κύριοι, 

 

 Με την ιδιότητα µου του Νοµικού Συµβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Οικονοµικών,  

αναφέροµαι στην εν θέµατι Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης και στα 
Παραρτήµατα της που  

αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής (εφεξής από κοινού ως η «Σύµβαση»), που 
συνάφθηκε,  

µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής 
αναφερόµενο ως  

«ΕΤΧΣ»), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας (εφεξής αναφερόµενη ως «∆ικαιούχο Κράτος 
Μέλος») και της  

Τράπεζας της Ελλάδας την [·]. Επίσης, αναφέροµαι στο Μνηµόνιο Συνεννόησης που 
υπογράφηκε  

στις [εισάγεται ηµεροµηνία] µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας και της  

Τράπεζας της Ελλάδος (εφεξής αναφερόµενο ως «Μνηµόνιο»). 

 

 ∆ηλώνω ότι έχω πλήρη αρµοδιότητα για την έκδοση αυτής της νοµικής γνωµοδότησης 
σε σχέση  

µε τη Σύµβαση για λογαριασµό του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους. 

 

 Εχω εξετάσει τα πρωτότυπα ή αντίγραφα των πρωτοτύπων των υπογεγραµµένων 
Συµβάσεων και  

του Μνηµονίου. Εχω επίσης ελέγξει τις σχετικές διατάξεις του εθνικού και διεθνούς 
δικαίου που  

διέπουν το ∆ικαιούχο 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. 

 

 Εχω θεωρήσειως αληθείς (α) τη γνησιότητα όλων των υπογραφών (εκτός των 
υπογραφών του  

∆ικαιούχου 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 ∆ικαιούχου 
Κράτους  
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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 ∆ηµοκρατία, το ∆ικαιούχο 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 ∆ανειολήπτη υπογραφή, αποδοχή και εκπλήρωση της Σύµβασης και 
του  

Μνηµονίου και των συναλλαγών που προβλέπονται σε αυτά: (ί) 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. Οι δηλώσεις και εγγυήσεις που δίνονται από το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος στη 
Σύµβαση είναι  
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αληθείς και ακριβείς 

 

 4. Καµία διάταξη στη Σύµβαση αυτή δεν αντιβαίνει ή περιορίζει τα δικαιώµατα του 
∆ικαιούχου  

Κράτους Μέλους να προβαίνει σε έγκαιρη και πραγµατική πληρωµή για οποιοδήποτε 
οφειλόµενο  

ποσό ως κεφάλαιο, τόκο ή άλλη επιβάρυνση στο πλαίσιο της Σύµβασης 

 

 5. Η Σύµβαση είναι στην κατάλληλη νοµική µορφή, σύµφωνα µε την Ελληνική 
νοµοθεσία,  

προκειµένου να εφαρµοστεί δεσµευτικά κατά του ∆ικαιούχου 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 ∆ηµοκρατία, µε τις διεθνείς 
συνθήκες ή τις  

γενικώς παραδεδεγµένες αρχές του διεθνούς δικαίου που δεσµεύουν το ∆ικαιούχο 
Κράτος Μέλος  

και την Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

 6. 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 ∆ηµοκρατία. 

 

 7. ∆εν οφείλονται φόροι, τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από την 
Ελληνική  

∆ηµοκρατία ή οποιαδήποτε φορολογική αρχή αυτής ή εντός αυτής για την εκτέλεση και  

εκπλήρωση ούτε για την πληρωµή ή µεταβίβαση κεφαλαίου, τόκων, προµηθειών και 
άλλων  

δαπανών που οφείλονται δυνάµει των Συµβάσεων. 

 

 8. ∆εν απαιτούνται άδειες µεταφοράς συναλλάγµατος και δεν οφείλεται χρέωση ή άλλη 
προµήθεια  

για τη µεταβίβαση οποιουδήποτε οφειλόµενου ποσού βάσει των Συµβάσεων. 

 

 9. Η υπογραφή των Συµβάσεων από τον [ονοµατεπώνυµο], ∆ιοικητή της Τράπεζας της 
Ελλάδας,  

δεσµεύει νόµιµα και έγκυρα την Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

 10. Ο ορισµός του αγγλικού δικαίου ως εφαρµοστέου δικαίου για την Σύµβαση αποτελεί 
έγκυρη  
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επιλογή εφαρµοστέου δικαίου, που δεσµεύει το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος και την 
Τράπεζα της  

Ελλάδος σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο. 

 

 11. Το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος έχει υπαχθεί νόµιµα, αποτελεσµατικά και αµετάκλητα 
στην  

αποκλειστική αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων του Μεγάλου ∆ουκάτου 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 ∆ηµοκρατία. 

 

 12. Ούτε το ∆ικαιούχο 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. 

 

 13. Η υπογραφή της Σύµβασης πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
[εισάγεται η  

κατάλληλη αναφορά των διατάξεων του εθνικού δικαίου], 

 

 14. Η Σύµβαση έχει κυρωθεί νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις των [εισάγεται η 
κατάλληλη  

αναφορά των διατάξεων του εθνικού δικαίου], 

 

 15. Εν κατακλείδι, η Σύµβαση έχει νοµίµως συναφθεί εκ µέρους του ∆ικαιούχου 
Κράτους Μέλους  

και της Τράπεζας της Ελλάδος και όλες οι υποχρεώσεις του ∆ικαιούχου 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  
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 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

 (να εκδίδεται σε επίσηµο επιστολόχαρτο του [·] στο Υπουργείο Οικονοµικών]) 

 

                                                                               [Τόπος, Ηµεροµηνία] 

 

 Προς:  Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας  

 43, avenue John F, Kennedy  

 L-1855 Luxembourg  

 Υπόψιν: Οικονοµικός ∆ιευθυντής 

 

 Θέµα: ΕΥΡΩ [·] Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταµείου  

Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής ∆ηµοκρατία (ως ∆ικαιούχου Κράτου 
Μέλους) και  

της Τράπεζας της Ελλάδος που υπογράφηκε στις [·] 2012- η «Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης 
της  

Πιστωτικής Ενίσχυσης ΕΚΤ» 

 

 Αγαπητοί κύριοι, 

 

 1. Με την ιδιότητα ως [·] στο Υπουργείο Οικονοµικών, αναφέροµαι στην εν θέµατι 
Σύµβαση  

Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης και τα Παραρτήµατα 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  

∆ηµοκρατίας (εφεξής αναφερόµενη ως «∆ικαιούχο Κράτος Μέλος») και της Τράπεζας της 
Ελλάδας  

την [·]. Επίσης, αναφέροµαι στο Μνηµόνιο Συνεννόησης που υπογράφηκε την [εισάγεται  

ηµεροµηνία] µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της 
Τράπεζας της  

Ελλάδος (εφεξής αναφερόµενα ως «Μνηµόνιο»), 

 

 2. ∆ηλώνω ότι έχω πλήρη αρµοδιότητα για την έκδοση του παρόντος πιστοποιητικού  

συµµόρφωσης σε σχέση µε τη Σύµβαση για λογαριασµό του ∆ικαιούχου 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  
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νόηµα στο συγκεκριµένο πιστοποιητικό. 

 

 Με το παρόν επιβεβαιώνω ότι, 

 

 (α) ο κατάλογος των εγγράφων που επισυνάπτονται στην επιστολή µε ηµεροµηνία [·] 
που  

παρασχέθηκε στον νοµικό σύµβουλο και αναφέρεται στον Ορο 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 ∆ηµόσιο οι οποίες 
σχετίζονται  

µε την Προσφορά Επαναγοράς, και 

 

 (β) Η δήλωση και εγγύηση που εκτίθεται στον Ορο 4(1)(β) της παρούσας Σύµβασης 
είναι αληθής  

και ακριβής και η Ελληνική ∆ηµοκρατία δίνει αυτή τη δήλωση και εγγύηση σύµφωνα µε 
νοµική  

γνωµοδότηση που αποκτήθηκε και µετά από συστηµατικό έλεγχο των συµβάσεων, 
συνθηκών και  

νόµων που είναι δεσµευτικοί για αυτή. 

 

 Υπεγράφη 

 : ................................................ 

 [·] 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 
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 Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών και Χρηµατοδοτικών Υποθέσεων - L- 

 4 Μονάδα "Γραφείο ∆ανεισµού, ∆άνεια, 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 ∆ιεύθυνσης Επιχειρήσεων Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών 

 Τηλ.:+ 49 69 1344 347333 

 Fax:+ 49 69 1344 6171 

 SWIFT BIC: ECBFDEFFBAC 

 

 Για το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος: 

 Υπουργείο Οικονοµικών  

 Γραφείο Γενικού Λογιστηρίου  

 37, Ε. Venizelos str. 

 101 65 Athens, Greece 

 Υπόψη: 23η ∆ιεύθυνση 

 Fax:+ 30 210 3338205 

 

 Κοινοποίηση στην: Τράπεζα της Ελλάδος: 

 Τράπεζα της Ελλάδος 21, Ε. Venizelos str. 

 102 50 Athens, Greece 

 Υπόψη: Κυβερνητικές Οικονοµικές Επιχειρήσεις και Λογιστήριο, Τµήµα Λογαριασµών 
Κυβέρνησης 

 Fax:+ 30 210 3221007 

 SWIFT BIC: BNGRGRAA 

 

 

  
  Αρθρο :ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV  
 
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
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 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
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 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 

 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 ως ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους 

 και 

 ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

 

 ∆ιευκόλυνση Τόκων Οµολόγων 

 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

  1. 
ΟΡΙΣΜΟΙ ............................................................................................................
.........3 
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  6. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ, ΠΡΟΩΡΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ  

      και 
ΑΚΥΡΩΣΗ ............................................................................................................
.21 
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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,  

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο (CEO) και τον κ. Christophe Frankel, Αναπληρωτή ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο,  

(«ΕΤΧΣ»), 

 

 (Β) της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας (εφεξής αναφερόµενη ως «Ελλάδα», που 
εκπροσωπείται από τον  

Υπουργό Οικονοµικών, 

 

 ως του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους (το «∆ικαιούχο Κράτος Μέλος»), και 

 

 (Γ) Της Τράπεζας της Ελλάδος, που εκπροσωπείται από το ∆ιοικητή της Τράπεζας της 
Ελλάδας, (η  

«Τράπεζα της Ελλάδας»). 

 

 Από κοινού αναφερόµενα ως τα «Μέρη» και καθένα από αυτά το «Μέρος». 
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 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 Ενωσης, 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, αξιόγραφων, 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  
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(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 Εκδοσης 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  

∆ηµοκρατία, η Ιταλική ∆ηµοκρατία, η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, το Μεγάλο ∆ουκάτο του  

Λουξεµβούργου, η ∆ηµοκρατία της Μάλτας, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, η ∆ηµοκρατία 
της  

Αυστρίας, η Πορτογαλική ∆ηµοκρατία, η ∆ηµοκρατία της Σλοβενίας, η Σλοβακική 
∆ηµοκρατία, η  

∆ηµοκρατία της Φιλανδίας και το KfW (ενεργώντας προς το δηµόσιο συµφέρον, 
σύµφωνα µε τις  

οδηγίες και µε το όφελος της εγγύησης της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας) 
(ως  

∆ανειστές) συνοµολόγησαν µια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης ύψους 
80.000.000.000  

ευρώ (η «Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης» 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 
ευρωζώ-  

νης. 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 ∆ήλωση των Αρχηγών Κρατών ή 
Κυβερνήσεων της  

ευρωζώνης και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενωσης 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 ΣΙΤ») υπεγράφη µεταξύ της  

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελλάδας και της Τράπεζας της Ελλάδας αναφορικά µε (i) µια  
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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 ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων»), (ii) µια προσφορά επαναγοράς (η 
«Προσφορά  

Επαναγοράς») µε την οποία η Ελλάδα, ενεργούσα µέσω της ΕΚΤ, ως αντιπροσώπου της , 
προτείνει  

να επαναγοράσει από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήµατος (οι «ΕΘΚΤ») 
ορισµένα  

Επιλέξιµα ΟΕ∆ 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 
∆ιαχείρισης  

Υποχρεώσεων, η οποία θα χρηµατοδοτηθεί εν µέρει ή συνολικά από το ΕΤΧΣ (η 
«Συναλλαγή Τόκων  

Οµολόγων»), και [(ίν) παροχή στήριξης σε προγράµµατα ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών 
στην  

Ελλάδα (η «Συναλλαγή Ανακεφαλαιοποίησης Τραπεζών»).] Το Μνηµόνιο ΣΙΤ 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 ∆εκεµβρίου 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 
∆ιευκολύνσεις: (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  

∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων (η «Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων 
ΣΙΤ»), (ii) στις  

[.] 2012, σύµβαση Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης ύψους µέχρι ΕΥΡΩ 35.000.000.000, 
προκειµένου να  
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επιτρέψει στην Ελλάδα να χρηµατοδοτήσει την Προσφορά Επαναγοράς (η «Συµφωνία 
Πιστωτικής  

Ενίσχυσης 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 οµόλογα που έχουν εκδοθεί ή εγγυηθεί από την 
Ελλάδα στο  

πλαίσιο της Εθελοντικής Συναλλαγής ∆ιαχείρισης 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 µέχρι ΕΥΡΩ [·] 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 ∆ιευκόλυνσης 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 εκταµιεύσεις σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης 
µπορούν να  

αποδεσµεύουν 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 καταπολέµηση της 
απάτης, της  

διαφθοράς και άλλων παρατυπιών που επηρεάζουν την Χρηµατοδοτική Ενίσχυση θα 
παρέχονται  

από τις αρχές του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους. 

 

 Ως εκ τούτου, τα Μέρη συµφώνησαν ως εξής: 
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 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

 Στην παρούσα Σύµβαση (συµπεριλαµβανοµένου του προοιµίου) οι ακόλουθοι όροι 
έχουν το  

ακόλουθο περιεχόµενο: 

 

 «Γνωστοποίηση Αποδοχής» σηµαίνει την έγγραφη Γνωστοποίηση του ΕΤΧΣ προς το 
∆ικαιούχο  

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 ∆ικαιούχο 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 ∆ιαχείρισης 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 ∆ιαχείρισης 
Υποχρεώσεων και (ii)  

το συνολικό ποσό των ανεξόφλητων υποχρεώσεων χρέους της, για το οποίο έχει 
εγγυηθεί η,  

Ελλάδα, που αποτελούν το αντικείµενο της Πρόσκλησης. 

 

 «Συνολικό Ποσό Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης» έχει το νόηµα που του αποδίδεται στον 
Ορο 2(1). 

 

 «Σύµβαση» σηµαίνει την παρούσα Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης. 

 

 «Περίοδος ∆ιαθεσιµότητας» σηµαίνει την περίοδο που ξεκινά την ηµέρα της έναρξης 
ισχύος της  

παρούσας Σύµβασης και λήγει την (συµπεριλαµβανοµένης) [·] [Μαρτίου] 2012. 

 

 «∆ικαιούχο Κράτος Μέλος» σηµαίνει Ελλάδα. 

 

 «Λογαριασµός ΤΤΕ Πιστωτικού Ιδρύµατος» σηµαίνει τον λογαριασµό της Τράπεζας της 
Ελλάδος µε  

το εκάστοτε Πιστωτικό Ιδρυµα που ορίζεται για τους σκοπούς της παρούσας σύµβασης. 
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 «Εργάσιµη Ηµέρα» σηµαίνει την ηµέρα στην οποία το σύστηµα πληρωµών TARGET2 
είναι ανοιχτό  

για συναλλαγές. 

 

 «Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης» σηµαίνει το πιστοποιητικό συµµόρφωσης του 
∆ικαιούχου Κράτους  

Μέλους σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος 5. 

 

 «Επιτροπή» σηµαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

 «Προµήθεια ∆έσµευσης» σηµαίνει την προµήθεια που σχετίζεται µε την Αρνητική 
∆ιακράτηση που  

προκύπτει από το απόθεµα ρευστότητας του ΕΤΧΣ καθώς και κάθε προµήθεια δέσµευσης 
που  

προκύπτει από δεσµευµένες γραµµές πίστωσης, που διατίθενται στο ΕΤΧΣ σύµφωνα µε 
οδηγίες που  

µπορεί να υιοθετήσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και να εγκρίνουν οι Εγγυητές. Η καταβολή 
της  

ετήσιας κατανοµής στην παρούσα ∆ιευκόλυνση της Αρνητικής ∆ιακράτησης γίνεται είτε 
κατόπιν  

παραλαβής τιµολογίου ή µέσω εφαρµογής µιας ετήσιας Προµήθεια ∆έσµευσης ύψους [·] 
µονάδων  

βάσης η οποία θα εφαρµοστεί επί του Ποσού Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης, το οποίο έχει 
εκταµιευθεί  

και δεν έχει αποπληρωθεί. Η κατανοµή της Αρνητικής ∆ιακράτησης στην παρούσα 
∆ιευκόλυνση και  

το ύψος της Προµήθειας ∆έσµευσης 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 
∆ικαιούχο  

Κράτος Μέλος σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παρατήµατος 3, η οποία 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 ∆ιευκόλυνση και τα οποία χρησιµοποιούνται στον υπολογισµό του κόστους 
των  

κεφαλαίων του ΕΤΧΣ. 

 

 «Κόστος ∆ιακράτησης» σηµαίνει τη διαφορά µεταξύ (i) των δεδουλευµένων τόκων από 
το σχετικό  
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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  

ηµέρα λήξης των Χρεωστικών Τίτλων 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 ∆ικαιούχο 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
ΕΤΧΣ και  

εγκρίνουν οι Εγγυητές αναφορικά µε αυτό το απόθεµα ρευστότητας. 
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 «Απόφαση(-εις)» σηµαίνει [την απόφαση [του Eurogroup] µε ηµεροµηνία [·]] [και την 
απόφαση  

που έχει ληφθεί σύµφωνα µε το Ορο 136 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης  

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  

∆ικαιούχου 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  

∆ικαιούχου Κράτους Μέλους και (iii) ηµέρα που πέφτει εντός της Περιόδου 
∆ιαθεσιµότητας. 

 

 «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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος, 
µετά  

την εκτίµηση της Επιτροπής, σε συνεργασία µε την ΕΚΤ και το ∆ΝΤ, ότι το ∆ικαιούχο 
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  
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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 ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους. Η 
χρονική  

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 ∆ικαιούχο 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 επιστρέφεται πλήρως µαζί µε 
τυχόν  

δεδουλευµένους τόκους που προέκυψαν από την επένδυση αυτού του ποσού όταν 
αρχίσει εκ νέου  

η εκταµίευση από το ∆ικαιούχο 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 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  

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 ∆έσµευσης και (iv) οποιαδήποτε 
Προµήθεια  

Εγγύησης, που προέκυψε κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου. Το εν λόγω Κόστος  

Χρηµατοδότησης ΕΤΧΣ θα αναπροσαρµόζεται για να περιοριστεί το αποτέλεσµα της  
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στρογγυλοποίησης κατά τον υπολογισµό του τόκου επί των Μέσων Χρηµατοδότησης στη 
µορφή  

των οµολόγων 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 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 ∆ιευκόλυνση 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 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 Εκδοσης 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. 
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 «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 ΟΕ∆» 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 Ενωση. 

 

 «Ευρώ» και «€» σηµαίνει το ενιαίο νόµισµα των Συµµετεχόντων Κρατών Μελών. 

 

 «Μέρος Τίτλων Ευρωζώνης» σηµαίνει το µέρος της Εθελοντικής Συναλλαγής 
∆ιαχείρισης  

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 ∆ιευκόλυνσης της 
∆ιαχείρισης  

Υποχρεώσεων ΣΙΤ. 

 

 «Γεγονός Καταγγελίας» σηµαίνει το γεγονός που ορίζεται στον Ορο 8(1). 

 

 «ΟΕΕ» σηµαίνει την Οµάδα Εργασίας του Eurogroup. 
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 «∆ιευκόλυνση» σηµαίνει την Χρηµατοδοτική Ενίσχυση σύµφωνα µε τη Σύµβαση 
Χρηµατοδοτικής  

∆ιευκόλυνσης. 

 

 «Ποσό Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης» σηµαίνει το συνολικό ποσό τυχόν Χρηµατοδοτικής 
Ενίσχυσης  

σύµφωνα µε τον Ορο 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 ∆ανειστές σύµφωνα µε τη 
Σύµβαση  

Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης και κάθε άλλο κυρίαρχο κράτος ή άλλο δανειστή (εκτός 
του ∆ΝΤ  

και της Ευρωπαϊκής Ενωσης) που παρέχει διµερή χρηµατοδότηση στο ∆ικαιούχο Κράτος 
Μέλος σε  

συνάρτηση µε τη Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης. 

 

 «Πρώτη Περίοδος Εκτοκισµού» σηµαίνει αναφορικά µε κάθε Χρηµατοδοτική Ενίσχυση 
την  

περίοδο που ξεκινά (και περιλαµβάνει) την Ηµέρα Εκταµίευσης 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 δύναται να 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 το χρέος της γενικής 
κυβέρνησης  
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όπως ορίζεται σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Λογαριασµών του 1995 («ΕΣΛ 95») 
όπως  

εκτίθεται στον Κανονισµό του Συµβουλίου αρ. (EC) 2223/96 της 25ης Ιουνίου 1996 περί 
του  

Ευρωπαϊκού συστήµατος εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών της Κοινότητας, 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 ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων. 

 

 «Προµήθεια Εγγύησης» σηµαίνει δέκα (10) µονάδες βάσης ετησίως. Το ύψος της 
Προµήθειας  

Εγγύησης που εφαρµόζεται στις Χρηµατοδοτικές ∆ιευκολύνσεις του ΕΤΧΣ µπορεί να 
µεταβάλεται  

κατά καιρούς από το διοικητικό συµβούλιο του ΕΤΧΣ και εγκρίνεται από τους Εγγυητές. 

 

 «∆ΝΤ» σηµαίνει το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. 

 

 «Συµφωνία ∆ΝΤ» σηµαίνει κάθε συµφωνία, πρόγραµµα, διευκόλυνση ή άλλη σύµβαση 
µεταξύ του  

∆ικαιούχου Κράτους Μέλους και του ∆ΝΤ. 

 

 «∆όση» σηµαίνει Χρηµατοδοτική Ενίσχυση που παρέχεται σύµφωνα µε οποιαδήποτε από 
τις  

∆ιευκολύνσεις η οποία έχει αποτελέσει αντικείµενο Αίτησης Χρηµατοδότησης και της 
σχετικής  

Γνωστοποίησης Αποδοχής και η οποία θα πρέπει να διατεθεί σε ένα ή περισσότερα 
Τµήµατα. 

 

 «Ηµεροµηνία Καταβολής Τόκων» σηµαίνει αναφορικά µε την παρούσα Χρηµατοδοτική  

∆ιευκόλυνση κάθε προκαθορισµένη ηµεροµηνία καταβολής τόκων ή προµηθειών υπέρ 
του ΕΤΧΣ,  

όπως καθορίζεται στην Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης που σχετίζεται µε την εν λόγω 
Χρηµατοδοτική  

Ενίσχυση. 

 

 «Περίοδος Εκτοκισµού» σηµαίνει, σε σχέση µε οποιαδήποτε Χρηµατοδοτική Ενίσχυση 
στο πλαίσιο  

της παρούσας Σύµβασης, την 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  



 246

(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» σηµαίνει µία ενδιάµεση χρηµατοδότηση στην οποία έλαβε 
µέρος το  

ΕΤΧΣ προκειµένου να χρηµατοδοτήσει µία Χρηµατοδοτική Ενίσχυση σύµφωνα µε τον 
Ορο 3(6)(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. 

 

 «Πρόσκληση» σηµαίνει την/τις πρόσκληση(εις) για την υποβολή πρότασης(εων) από 
την Ελλάδα  

στο πλαίσιο της Εθελοντικής Συναλλαγής ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων που 
συµπεριλαµβάνει (i) την  

πρόσκληση που απευθύνεται κατά τα ανωτέρω σε επενδυτές Ελληνικών εγχώριων 
δανειακών  

χρεών, και (ii) την πρόσκληση που απευθύνεται κατά τα ανωτέρω σε επενδυτές άλλων 
Ελληνικών  

δανειακών χρεών. 
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 «∆απάνες Εκδοσης» σηµαίνει 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. 

 

 «∆άνειο» σηµαίνει την παραχώρηση κεφαλαίων σύµφωνα µε τη Σύµβαση 
Χρηµατοδοτικής  

∆ιευκόλυνσης. 

 

 «Απώλεια Τόκου» σηµαίνει τη 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. ∆ιευκρινίζεται ότι λόγω της προκαταβολής 
Περιθωρίου δεν  

θα επέρχεται επιστροφή ή µείωση του Περιθωρίου ή του Κόστους Χρηµατοδότησης ΕΤΧΣ. 

 

 «Γεγονός ∆ιατάραξης Αγοράς» σηµαίνει, κατά το χρόνο µιας Προχρηµατοδοτικής 
∆ιαδικασίας,  

οιασδήποτε Ενδιάµεση Χρηµατοδότησης ή Οριστικής Χρηµατοδότησης την 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  
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Χρηµατοδότησης στη δευτερεύουσα αγορά. 

 

 «Αρνητική ∆ιακράτηση» σηµαίνει το αρνητικό Κόστος ∆ιακράτησης από το ΕΤΧΣ σε 
σχέση µε τη  

χρηµατοδότηση της σχετικής Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης. 

 

 «Νέα Ελληνικά Οµόλογα» σηµαίνει τα κρατικά οµόλογα που εκδίδονται από την Ελλάδα 
σε σχέση  

µε την Εθελοντική Συναλλαγή ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων. 

 

 «Συµµετέχοντα Κράτη Μέλη» σηµαίνει τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης τα οποία 
έχουν  

υιοθετήσει το ευρώ ως το νόµιµο νόµισµα τους σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ενωση  

που αφορά την Οικονοµική και Νοµισµατική Ενωση. 

 

 «∆ιαδικασία 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 ∆ιαδικασία Προχρηµατοδότησης θα αρχίσει το νωρίτερο δέκα (10) Εργάσιµες 
Ηµέρες πριν  

τη λήξη των προς ανανέωση Χρηµατοδοτικών Μέσων. 

 

 «∆ιαδικασία Προ-έκδοσης» σηµαίνει κάθε έκδοση Χρεωστικών Τίτλων ΕΤΧΣ η οποία 
λαµβάνει  

χώρα µετά την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας Σύµβασης και κατόπιν µιας 
Αίτησης  

Χρηµατοδότησης, η οποία ωστόσο µπορεί να πραγµατοποιηθεί πριν το χρόνο κατά τον 
οποίο θα  

πληρωθούν οι προϋποθέσεις για την Χρηµατοδοτική Ενίσχυση και πριν την υποβολή µιας  

Γνωστοποίησης Αποδοχής. 

 

 «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 ∆ιάρκεια της παρούσας Σύµβασης ως αυτή 
προβλέπεται στην  
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αντίστοιχη Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης. 

 

 «Σχετικό Χρέος» σηµαίνει όλα τα χρέη που αποτελούν Χρέος Γενικής Κυβέρνησης  

(συµπεριλαµβανοµένου του συνόλου του χρέους του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους) που 
εκφράζεται  

ή καταβάλλεται σε οποιοδήποτε νόµισµα. 

 

 «Αίτηση Χρηµατοδότησης» σηµαίνει το αίτηµα του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους για  

χρηµατοδότηση στο πλαίσιο µίας Σύµβαση Χρηµατοδότησης, υπό τη µορφή του 
Παραρτήµατος 1. 

 

 «Προµήθεια ∆ιαχείρισης» αντιπροσωπεύει την πηγή των γενικών εσόδων και κόρων 
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 ∆ικαιούχο Κράτος 
Μέλος αφού  

λάβει σχετικό τιµολόγιο από το ΕΤΧΣ ή θα αφαιρείται από ποσό που θα εκταµιεύεται στο 
∆ικαιούχο  

Κράτος Μέλος σύµφωνα µε την παρούσα ή άλλη Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης, 
εκτός της  

Συµφωνίας PSI ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων. Η συµπερίληψη του ετήσιου τέλους 
υπηρεσίας ως  

συστατικού στοιχείου του Κόστους Χρηµατοδότησης ΕΤΧΣ γίνεται µε κάθε επιφύλαξη της  

δυνατότητας ενός ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους να αντιµετωπίσει αυτό το τέλος ως 
λειτουργικό  

κόστος στις εθνικές οικονοµικές καταστάσεις του. Το ύψος της Προµήθειας ∆ιαχείρισης 
που  

εφαρµόζεται επί των Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης ΕΤΧΣ µπορεί να 
µεταβάλεται από  

καιρό σε καιρό από το διοικητικό συµβούλιο του ΕΤΧΣ και να εγκρίνεται από του 
Εγγυητές.  

∆ιευκρινίζεται ότι η Προµήθεια ∆ιαχείρισης καλύπτει και αντικαθιστά προκαταβαλλόµενο 
Περιθώριο  

που το ΕΤΧΣ θα δικαιούνταν διαφορετικά να τιµολογήσει. 
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 «Απερχόµενος Εγγυητής» σηµαίνει τον Εγγυητή, το αίτηµα του οποίου περί αναστολής 
της  

υποχρέωσης του προς έκδοση Εγγυήσεων υπό την Σύµβαση Πλαίσιο, έγινε δεκτό από 
τους άλλους  

Εγγυητές. 

 

 «∆ιάρκεια» σηµαίνει την τελική ηµέρα λήξης οιασδήποτε Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης 
που  

παρέχεται υπό την παρούσα Σύµβαση και η οποία δεν µπορεί να είναι νωρίτερα από τη 
31  

∆εκεµβρίου 2037. 

 

 «Τµήµα» σηµαίνει µέρος ή το σύνολο µιας ∆όσης, 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 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 

 (1) Το ΕΤΧΣ παρέχει στο ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος της ∆ιευκόλυνση Τόκων Οµολόγων, 
υπό τους  

όρους και τις προϋποθέσεις του Μνηµονίου Συνεργασίας, της Απόφασης και της 
παρούσας  

Σύµβασης, η οποία θα επιτρέψει στο ΕΤΧΣ να διαθέσει στο ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος ένα 
συνολικό  

Ποσό Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης µέχρι του συνολικού ποσού των 5,700,000,000 Ευρώ 
(Συνολικό  

Ποσό Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης). 

 

 (2) Σκοπός της ∆ιευκόλυνσης Τόκων Οµολόγων είναι να καταστήσει δυνατή τη 
διενέργεια  

πληρωµών σε σχέση µε δεδουλευµένους τόκους επί των ανεξόφλητων κρατικών 
οµολόγων που  

έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυηµένα από την Ελλάδα στο πλαίσιο της Εθελοντικής 
Συναλλαγής  

∆ιαχείρισης 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) 
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 (α) Η ∆ιευκόλυνση Τόκων Οµολόγων 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 ∆ιαθεσιµότητας. 

 

 (β) Το ΕΤΧΣ θα εκπληρώνει την υποχρέωση 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 επηρεάζεται από οποιαδήποτε µεταβολή της τρέχουσας αξίας των Χρεωστικών 
Τίτλων  

ΕΤΧΣ. 

 

 (γ) Κάθε ποσό που δεν θα εκταµιευθεί στο πλαίσιο της ∆ιευκόλυνσης Τόκων Οµολόγων 
κατά την  

τελευταία ηµέρα της Περιόδου ∆ιαθεσιµότητας ή πριν από αυτήν θα ακυρώνεται αµέσως. 

 

 (δ) Η ∆ιάρκεια της ∆ιευκόλυνσης Τόκων Οµολόγων δεν υπερβαίνει τα είκοσι έτη (20) 
έτη. 

 

 (4) 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 οικονοµική στήριξη που παρασχέθηκε από το ΕΤΧΣ 
στο  

∆ικαιούχο Κράτος Μέλος ή σε άλλα δικαιούχα κράτη µέλη που είναι κράτη µέλη της 
ευρωζώνης  

καθώς και οποιαδήποτε άλλη οικονοµική στήριξη που το ΕΤΧΣ έχει δεσµευθεί να παρέχει 
στο  

∆ικαιούχο Κράτος Μέλος ή σε άλλα δικαιούχα κράτη µέλη, θα είχε ως αποτέλεσµα το 
ΕΤΧΣ να  

υπερβεί τις δυνατότητες του κατά τη δεδοµένη χρονική στιγµή να συγκεντρώσει 
κεφάλαια που θα  

είναι πλήρως εξασφαλισµένα από τις Εγγυήσεις που θα εκδίδονται µε την Συµφωνία 
Πλαίσιο. 
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 (5) Το ∆ικαιούχο 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 ∆ιαχείρισης Οµολόγων 

 

 (6) Η Χρηµατοδοτική Ενίσχυση θα παρασχεθεί µόνο σε Ευρώ το οποίο είναι το νόµισµα 
στο οποίο  

θα τηρείται ο λογαριασµός και θα διενεργούνται οι πληρωµές. 

 

 3. ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

 (1) Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Σύµβασης και του 
Μνηµονίου  

Συνεννόησης, το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος µπορεί, κατόπιν 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 δεόντως 
συµπληρωµένης Αίτησης  

Χρηµατοδότησης. Η Αίτηση Χρηµατοδότησης είναι ανέκκλητο και δεσµευτική για το 
∆ικαιούχο  

Κράτος Μέλος, εκτός αν το ΕΤΧΣ έχει επιδώσει στο ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο 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 γνωστοποίησης στο ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος. 

 

 (2) Η Αίτηση Χρηµατοδότησης είναι ανέκκλητη και δεν θα θεωρηθεί δεόντως 
συµπληρωθείσα, αν  

δεν εξειδικεύει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

 

 (α) τα συνολικά ποσά της Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης, τα οποία θα διατεθούν στο 
πλαίσιο της  
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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 
Χρηµατο-  

δοτική Ενίσχυση στο ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος 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 ∆ικαιούχου 
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 ∆ικαιούχο 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 
∆ικαιούχου  

Κράτους Μέλους στη µορφή που προσδιορίζεται στο Παράρτηµα 5 και παραµένει ορθό 
και ακριβές  

όπως κατά την Ηµεροµηνία Εκταµίευσης. Το ∆ικαιούχο 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 & Hamilton και / ή τις 
συνεργαζόµενες  
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µε αυτή δικηγορικές εταιρείες αναφορικά µε τη συµµόρφωση της Ελλάδας µε τους όρους 
και  

προϋποθέσεις που εφαρµόζονται στα οµόλογα και στα δάνεια. 

 

 (β) τη λήψη από το ΕΤΧΣ ενός επίσηµου εγγράφου του Υπουργού Οικονοµικών του 
∆ικαιούχου  

Κράτους Μέλους, το οποίο καταδεικνύει τα πρόσωπα που νοµιµοποιούνται να 
υπογράψουν την  

Αίτηση Χρηµατοδότησης (και ως εκ τούτου εγκύρως δεσµεύουν το ∆ικαιούχο Κράτος 
Μέλος) και  

περιέχει δείγµατα υπογραφών αυτών των προσώπων. 

 

 (γ) την υπογραφή του Μνηµονίου ΣΙΤ και τη συµµόρφωση του ∆ικαιούχου Κράτους 
Μέλους µε  

τους όρους του Μνηµονίου Συνεννόησης. 

 

 (δ) τη λήψη από το ΕΤΧΣ γνωστοποίησης της έναρξης εφαρµογής της Εθελοντικής 
Συναλλαγής  

∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων, η οποία αποτυπώνει (i) το συνολικό αρχικό κεφάλαιο των 
ανεξόφλητων  

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 Πρόσκλησης. 

 

 (ε) τη λήψη από το ΕΤΧΣ γνωστοποίησης από το ∆ικαιούχο 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 ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων και (ii) την αποδοχή και τα αντίστοιχα ποσά κάθε  

µεµονωµένης σειράς δανειακών υποχρεώσεων της Ελλάδος που αποτέλεσε αντικείµενο 
της  

Πρόσκλησης, 

 

 (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  

Πρόσκλησης, 
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 (ζ) το Ποσοστό Αποδοχής να έχει ανέλθει στο ελάχιστο όριο που προσδιορίζεται στα 
έγγραφα της  

Εθελοντικής Συναλλαγής ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ή στο υψηλότερο ποσοστό (αν 
υπάρχει) που  

απαιτείται από το Μνηµόνιο, να έχουν ικανοποιηθεί οι προϋποθέσεις της Εθελοντικής 
Συναλλαγής  

∆ιαχείρισης 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 την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια) να έχουν εγκρίνει 
την  

εκταµίευση σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση σε συνδυασµό µε την Εθελοντική 
Συναλλαγή  

∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων αφού λάβουν υπόψη όλους τους παράγοντες που κρίνουν ως 
σχετικούς,  

συµπεριλαµβανοµένου του ελέγχου της έκθεσης επί του ποσοστού αποδοχής της 
Εθελοντικής  

Συναλλαγής ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων (µε ακριβείς λεπτοµέρειες σχετικά µε τα ISINs, 
λήξεις και  

ποσά των οµολόγων ως προς τα οποία υπήρξε αποδοχή) και εκπλήρωσης από το 
∆ικαιούχο  

Κράτος Μέλος των προηγούµενων ενεργειών που προβλέπονται 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 
∆ικαιούχο  

Κράτος Μέλος, θα ήταν πιθανό να θίξει ουσιωδώς την ικανότητα του ∆ικαιούχου 
Κράτους Μέλους  
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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 
∆ιευκόλυνσης ή την  

υλοποίηση της Εθελοντικής Συναλλαγής ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων, θα επερχόταν και το 
οποίο θα  

έδινε στο ΕΤΧΣ το δικαίωµα να δηλώσει Γεγονός Καταγγελίας σύµφωνα µε το Ορο 8 ή 
γεγονός ή  

περίσταση που δεν έχει αποκατασταθεί προς ικανοποίηση του ΕΤΧΣ. 

 

 (4) Αν οι προϋποθέσεις του Ορου 3(3) ικανοποιηθούν (µε την εξαίρεση της 
προϋπόθεσης που  

αναφέρεται στην παράγραφο (α) του Ορου 3(3) που θα πρέπει να πληρούται σε κάθε 
Ηµεροµηνία  

Εκταµίευσης), το ΕΤΧΣ, υπό την προϋπόθεση ότι η ΟΕΕ αποδέχεται την πρόταση του 
ΕΤΧΣ για  

τους λεπτοµερείς όρους της Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης, αποστέλλει στο ∆ικαιούχο 
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 ∆ικαιούχο Κράτος 
Μέλος. Μετά  

την έγκριση της Γνωστοποίησης Αποδοχής από το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος, το ∆ικαιούχο 
Κράτος  

Μέλος και το ΕΤΧΣ θα δεσµεύονται αµετάκλητα 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 ∆ιατάραξης 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 οφείλει να ενηµερώνει το 
∆ικαιούχο  

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  
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επιβαρύνουν το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος. 

 

 (5) Το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος εξουσιοδοτεί δια του παρόντος ρητά το ΕΤΧΣ 
προκειµένου να  

καταρτίσει µια ή περισσότερες ∆ιαδικασίες Προ-Εκδοσης Χρεωστικών Τίτλων ΕΤΧΣ 
κατόπιν µιας  

Αίτησης Χρηµατοδότησης αλλά πριν την ικανοποίηση των προϋποθέσεων της 
εκταµίευσης που  

προβλέπονται στον Ορο 3(3) και κατόπιν υποβολής µιας Γνωστοποίησης Αποδοχής 
σύµφωνα µε  

τον Ορο 3(4). Το ΕΤΧΣ θα ενηµερώσει άµεσα εγγράφως το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος 
σχετικά µε  

τους οικονοµικούς όρους τέτοιων ∆ιαδικασιών Προ-Εκδοσης. Το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος 
θα φέρει  

όλες τις δαπάνες οι οποίες θα βαρύνουν το ΕΤΧΣ σε σχέση µε τις ∆ιαδικασίες Προ-
Εκδοσης  

(συµπεριλαµβανοµένων εξόδων χρηµατοδότησης, περιθωρίων, αρνητικής διακράτησης, 
ζηµιών,  

δαπανών, εξόδων αντιστάθµισης και άλλα έξοδα και κόστη) ανεξαρτήτως του εάν η  

Χρηµατοδοτική Ενίσχυση που έχει ζητηθεί µε την αντίστοιχη Αίτηση Χρηµατοδότησης 
έχει  

πραγµατικά εκταµιευθεί. Το γεγονός ότι το ΕΤΧΣ είναι σε θέση να διενεργήσει και να 
καταρτίσει  

οιαδήποτε ∆ιαδικασία Προ-Εκδοσης δεν θα επηρεάζει καθοιονδήποτε τρόπο της 
αποφάσεις του  

ιδίου ή του Εγγυητή σχετικά µε την εκταµίευση της Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης ή 
οποιασδήποτε  

∆όσης αυτής ή το εάν έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις για την εκταµίευση. 

 

 (6) 

 

 (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 
∆ικαιούχο  

Κράτος Μέλος απαιτείται να υποβάλει µια νέα Αίτηση Χρηµατοδότησης για τη σχετική  

Χρηµατοδοτική Ενίσχυση. Μετά την επίδοση της Γνωστοποίησης Αποδοχής και τη λήψη 
της  

έγκρισης του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους σχετικά µε τους όρους που καθορίζονται σε 
αυτήν, το  

ΕΤΧΣ, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, εισάγει την έκδοση Χρεωστικών Τίτλων ΕΤΧΣ, 
ώστε να  

επιτραπεί η παροχή χρηµατοδότησης της σχετικής Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης σε σχέση 
µε την  

Αίτηση Χρηµατοδότησης. 
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 (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 υποχρεούται σε περαιτέρω  

εκταµιεύσεις Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης αναφορικά µε την αντίστοιχη ∆όση. 

 

 (γ) Το ΕΤΧΣ διαβουλεύεται µε το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος όχι αργότερα από πέντε (5)  

ηµερολογιακές εβδοµάδες πριν από την προγραµµατισµένη λήξη τµήµατος 
Χρηµατοδοτικού  

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 ∆ιαταραχή Αγοράς. 

 

 (δ) Αν το ΕΤΧΣ επιβεβαιώσει γραπτώς στο ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος ότι έχει επέλθει 
Γεγονός  

∆ιατάραξης Αγοράς, τότε το ΕΤΧΣ δεν υποχρεούται να πραγµατοποιήσει περαιτέρω 
εκταµιεύσεις  

Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης στο ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος ή να ανανεώσει ή να 
αναχρηµατοδοτήσει  

τη σχετική Χρηµατοδοτική Ενίσχυση µέχρι το ΕΤΧΣ να επιβεβαιώσει γραπτώς στο 
∆ικαιούχο Κράτος  

Μέλος ότι τα γεγονότα ή οι καταστάσεις που προκάλεσαν την διαταραχή αγοράς έχουν 
λήξει. 

 

 (ε) Το ∆ικαιούχο 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  
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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 ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος. Το ∆ικαιούχο 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). 

 

 (7) Μετά την επίδοση της Γνωστοποίησης Αποδοχής και την παραλαβή της γραπτής 
έγκρισης των  

όρων που ορίζονται σε αυτή, µε την επιφύλαξη της Παραγράφου 3(6) (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 ∆ικαιούχο 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 
∆ικαιούχο  

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 
∆ικαιούχου  
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Κράτους Μέλους οποτεδήποτε για την τροποποίηση ή αναδιάρθρωση των οικονοµικών 
όρων  

οποιασδήποτε Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης. 

 

 (8) Σε κάθε Ηµεροµηνία Εκταµίευσης, το ΕΤΧΣ θα διαθέσει την Χρηµατοδοτική 
Ενίσχυση στο  

∆ικαιούχο 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  

∆ικαιούχου 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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος) τουλάχιστον δύο (2) Εργάσιµες 
Ηµέρες  

πριν την Ηµεροµηνία Εκταµίευσης. Τα Κόστη Εκδοσης 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  

Ορο 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. 

 

 (9) Προς αποφυγή αµφιβολίας, το Ποσό Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης που θα χορηγηθεί 
στο  

∆ικαιούχο Κράτος Μέλος, όπως ορίζεται στη Γνωστοποίηση Αποδοχής δεν µειώνεται 
σύµφωνα µε  

οποιαδήποτε παρακράτηση, όπως συνοµολογείται (i) στον ορισµό της Προµήθειας 
∆ιαχείρισης, (ii)  

στον Ορο 3(7) σχετικά µε τις ∆απάνες Εκδοσης ή (iii) στον Ορο 5(6) σχετικά µε την 
Αρνητική  

∆ιακράτηση. 

 

 (10) Η εκταµίευση οποιασδήποτε Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης, σε καµία περίπτωση, δεν 
δεσµεύει  
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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. 

 

 (11) Το δικαίωµα του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους να αιτηθεί Χρηµατοδοτική Ενίσχυση 
υπό την  

παρούσα Σύµβαση εκπνέει στο τέλος της εφαρµοστέας επί της σχετικής ενίσχυσης 
Περιόδου  

∆ιαθεσιµότητας, κατόπιν της οποίας οποιοδήποτε εκταµιευθέν ποσό σύµφωνα µε τη 
Σύµβαση  

Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης θα θεωρείται αυτοµάτως ακυρωθέν, όπως ορίζεται στον Ορο 
2(3)(γ). 

 

 4. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ 

 

 (1) ∆ηλώσεις 

 

 Το ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους και θα  

κατατάσσεται τουλάχιστον κατ` ισιµοιρία µε όλα τα υπόλοιπα υφιστάµενα και µελλοντικά  

ανεξασφάλιστα και µη υποτεταγµένα δάνεια και υποχρεώσεις του ∆ικαιούχου Κράτους 
Μέλους που  

προκύπτουν από τα υφιστάµενα η µελλοντικά χρέη του. 

 

 (β) η υλοποίηση, παράδοση και εκτέλεση της Σύµβασης και του Μνηµονίου (και των 
συναλλαγών  

που προβλέπονται σε αυτά συµπεριλαµβανοµένης της Εθελοντικής Συναλλαγής 
∆ιαχείρισης  

Υποχρεώσεων) 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 
προβλέπονται στο  

πλαίσιο αυτών συµπεριλαµβανοµένης της Εθελοντικής Συναλλαγής ∆ιαχείρισης 
Υποχρεώσεων) ή  

που, εάν παρερµηνευθούν, είναι εύλογο να έχουν σηµαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην 
ικανότητα  

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 ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους, η οποία έχει 
παρασχεθεί  

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Ορο 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 ∆ικαιούχου 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. 

 

 (2) Υποχρεώσεις 

 

 Το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος αναλαµβάνει την υποχρέωση, σε σχέση µε το Χρέος της 
Γενικής  
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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 Ορου: 

 

 (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 ∆ικαιούχου 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  
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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 ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους 
έναντι  

οποιουδήποτε κεντρικού αποθετηρίου αξιών, όπως τα Euroclear και Clear-stream, το 
οποίο  

δόθηκε στο πλαίσιο συνήθους εµπορικής δραστηριότητας και 

 

 (8) οποιοδήποτε βάρος ασφαλίζει χρέος µικρότερο από ΕΥΡΩ 3 εκατοµµύρια, µε την 
προϋπόθεση  
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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 
∆ιευκόλυνση  

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 ικανότητα 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  
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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 ∆ικαιούχο 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 Ορου 6 (2)(α). Εφόσον µια συναλλαγή ή προτεινόµενη συναλλαγή 
απαιτεί την  

προηγούµενη έγγραφη έγκριση του ΕΤΧΣ σύµφωνα µε τον παρόντα όρο το ∆ικαιούχο 
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 ∆ικαιούχο 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 (i)  

οποιασδήποτε αναληθούς, ανακριβούς ή παραπλανητικής πληροφορίας η οποία ελήφθη 
από το  

∆ικαιούχο Κράτος Μέλος σε σχέση µε την παρούσα Σύµβαση, το Μνηµόνιο, ή τις 
συναλλαγές που  

αναφέρονται σε αυτά ή / και (ii) λόγω παράβασης οιασδήποτε εκ των δηλώσεων, 
εγγυήσεων και/ή  

υποχρεώσεων υπό την παρούσα Σύµβαση και (iii) 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  
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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 ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων και οποιουδήποτε πληροφοριακού δελτίου 
πρόσκλησης ή  

άλλου εγγράφου εκδοθέντος ή συναφθέντος σε σχέση µε αυτές 

 

 5. ΕΠΙΤΟΚΙΟ, ΕΞΟ∆Α και ∆ΑΠΑΝΕΣ 

 

 (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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος θα καταβάλλει 
σε διαθέσιµα  

κεφάλαια στο λογαριασµό που θα του κοινοποιείται εγγράφως από το ΕΤΧΣ και το 
∆ικαιούχο  

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 Ηµεροµηνία Καταβολής Τόκου. 

 

 (3) Ανεξάρτητα από όσα ορίζονται στον Ορο 8, εφόσον το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος 
αποτύχει να  

καταβάλλει κάθε ληξιπρόθεσµο ποσό υπό την παρούσα Σύµβαση κατά την ηµέρα λήξης 
του, το  

∆ικαιούχο 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 ΕΤΧΣ  

και (β) το Επιτόκιο το οποίο θα οφείλονται αν το καθυστερηµένο ποσό θεωρούνταν, 
κατά την  
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περίοδο µη πληρωµής του, Χρηµατοδοτική Ενίσχυση. Για όσο διάστηµα διαρκεί η 
αδυναµία  

πληρωµής, το ανωτέρω επιτόκιο θα αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ορου 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 ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους, το ΕΤΧΣ θα παρέχει 
λεπτοµερή  

περιγραφή όλων των εξόδων που θα βαρύνουν το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος, και 
συγκεκριµένα  

προµήθειες και άλλες δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένου του µέρους που αντιστοιχεί στο 
∆ικαιούχο  

Κράτος Μέλος. 

 

 Η Αρνητική ∆ιακράτηση, η Απώλεια Τόκου, τα Εξοδα Εκδοσης και όλα οι υπόλοιπες 
προµήθειες,  

δαπάνες και έξοδα που προκύπτουν από το ΕΤΧΣ σε σχέση µε τις ∆ιαδικασίες 
Προχρηµατοδότησης,  

τις Ενδιάµεσες Χρηµατοδοτήσεις ή Οριστικές Χρηµατοδοτήσεις θα καταβάλλονται άµεσα 
από το  

∆ικαιούχο 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 
∆ιακράτηση µαζί µε  

όλες τις προµήθειες, αµοιβές, έξοδα και δαπάνες που σχετίζονται µε τις ∆ιαδικασίες  

Προχρηµατοδότησης κάθε φορά που υπολογίζει το ποσό που θα διατεθεί σε σχέση µε το 
Ποσό  

Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης. 

 

 (7) Το ∆ικαιούχο 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  
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Σύµβαση από το ∆ικαιούχο 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  

∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο 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 παροχών 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 ∆ικαιούχο 
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  
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δεδουλευµένους τόκους που προκύπτουν από την επένδυση της Αποτρεπτικής 
Πληρωµής, αµέσως  

µόλις αναβιώνει η εκταµίευση της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στο ∆ικαιούχο Κράτος 
Μέλος. 

 

 6. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ, ΠΡΟΩΡΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ και ΑΚΥΡΩΣΗ 

 

 (1) 

 

 (α) Το ∆ικαιούχο 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 ∆ιάρκεια του. 

 

 (β) Το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος θα µεταφέρει το ποσό του οφειλόµενου κεφαλαίου στο 
ΕΤΧΣ  

καταβάλλοντος το εν λόγω ποσό στο λογαριασµό που θα υποδειχθεί από το ΕΤΧΣ 
εγγράφως στο  

∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος υπό τη Σύµβαση 
∆ΝΤ ή υπό  

οποιεσδήποτε διευκολύνσεις παρεχόµενες από τους Παρόχους Χρηµατοδοτικής 
Ενίσχυσης, το ∆ΝΤ,  

την Ευρωπαϊκή Ενωση (ή κάθε οργανισµό ή αρχή αυτής) 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 ∆ΝΤ, τη σχετική διευκόλυνση ή τα Νέα Ελληνικά Οµόλογα σε 
σχέση µε το  

συνολικό ποσό κεφαλαίου που υπολείπεται σε σχέση µε τη Σύµβαση ∆ΝΤ, τη σχετική 
διευκόλυνση  

και /ή τα Νέα Ελληνικά Οµόλογα αµέσως πριν την πρόωρη αποπληρωµή. Το ∆ικαιούχο 
Κράτος  
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Μέλος θα αποζηµιώνει το ΕΤΧΣ για όλα τα 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 ∆ηµοσίου από το ∆ικαιούχο Κράτος 
Μέλος θα  

υπόκειται στον Ορο 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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος 
λαµβάνουν  

χώρα για σκοπούς βραχυπρόθεσµων επενδύσεων (για έξι µήνες ή λιγότερο) και όχι για 
τον σκοπό  

διακράτησης των Νέων Οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου 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 ∆ικαιούχο 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 Ορο. 

 

 (4) Το ∆ικαιούχο 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 (ί) το  

Μνηµόνιο τροποποιηθεί κατά τρόπο που µειώνει το ποσό της Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης 
που είναι  

διαθέσιµο στο ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος, ή (ii) το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος ενηµερώσει 
για την  

πρόθεση του να µην κάνει άλλες αναλήψεις βάσει της παρούσας Σύµβασης. 
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 (6) Το ΕΤΧΣ µπορεί επίσης να ακυρώσει όλο ή οποιοδήποτε µέρος του µη 
εκταµιευθέντος ποσού  

του Συνολικού Ποσού Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης, εάν το ∆ΝΤ ακυρώσει τη Σύµβαση 
∆ΝΤ ή  

οποιοσδήποτε άλλος Πάροχος Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης ακυρώσει τη χρηµατοδοτική 
του  

ενίσχυση ή το ∆ικαιούχο 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 ∆ΝΤ, την αναλογία που το ακυρωµένο ποσό 
αντιπροσωπεύει  

στο συνολικό αρχικό ποσό αυτής της Σύµβασης ∆ΝΤ 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 ∆ιευκόλυνσης, της Σύµβασης ∆ΝΤ 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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος ότι έχει συµβεί 
Γεγονός  

∆ιατάραξης Χρηµατοπιστωτικών Αγορών και ότι δεν µπορεί να ανα-χρηµατοδοτήσει τα 
Μέσα  

Χρηµατοδότησης που χρηµατοδοτούν την Χρηµατοδοτική Ενίσχυση που διατίθεται 
σύµφωνα µε  

την παρούσα ∆ιευκόλυνση στην τότε λήξη τους, το ΕΤΧΣ, βάσει αξιολόγησης σε 
συνεργασία µε το  

∆ΝΤ, την Επιτροπή και την ΕΚΤ της ρευστότητας του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους, θα 
εκτιµήσει  

την ικανότητα του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους να αποπληρώσει το ποσό που υπόκειται 
σε  

ανανέωση. Αν το αποτέλεσµα της αξιολόγησης είναι ότι το ∆ικαιούχο 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 προπληρωµή. 
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 7. ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 

 

 (1) Ολες οι καταβολές που πρέπει να γίνουν από το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος θα λάβουν 
χώρα  

χωρίς συµψηφισµό ή προβολή ανταπάντησης, ελεύθερες και απαλλαγµένες από, και 
χωρίς  

εκπτώσεις για, φόρους, προµήθειες και άλλες χρεώσεις καθ` όλη τη διάρκεια της 
Σύµβασης. 

 

 (2) Το ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο Κράτους Μέλους και δεν θα υπόκεινται καθ` όλη τη διάρκεια της 
Σύµβασης. Εάν  

παρόλα αυτά, το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος ή η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεωθούν µε 
νόµο να  

προβούν σε τέτοιου είδους εκπτώσεις, το ∆ικαιούχο 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) Ολες οι καταβολές τόκου ή κεφαλαίου από το ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος θα στείλει στο ΕΤΧΣ και στην ΕΚΤ αντίγραφο των 
εντολών  

καταβολής που στάλθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος τουλάχιστον (2) Εργάσιµες 
Ηµερες πριν από  
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κάθε Ηµεροµηνία Καταβολής Τόκων. Ολες οι υπόλοιπες καταβολές που είναι πληρωτέες 
από το  

∆ικαιούχο Κράτος Μέλος στο ΕΤΧΣ σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση 
συµπεριλαµβανοµένων  

Εξόδων Εκδοσης, Απώλειας Τόκου, Αρνητική ∆ιακράτηση 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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος καταβάλλει κάποιο ποσό σχετικά µε την 
Χρηµατοδοτική  

Ενίσχυση το οποίο υπολείπεται του συνολικού ποσού που είναι οφειλόµενο, και 
πληρωτέο  

συµφωνά µε αυτή τη Σύµβαση, το ∆ικαιούχο 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 σφάλµατoς, δεσµευτικός για το ΕΤΧΣ και το ∆ικαιούχο 
Κράτος  
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Μέλος. 

 

 8. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ 

 

 (1) Το ΕΤΧΣ µπορεί, µε γραπτή ενηµέρωση του ∆ικαιούχου 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 εαν: 

 

 (α) το ∆ικαιούχο 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  

µέρους 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 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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος, ή 

 

 (γ) το ΕΤΧΣ στείλει στο ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος µια δήλωση καταγγελίας για την 
περίπτωση που  

οι υποχρεώσεις του ∆ικαιούχου 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 ∆ικαιούχο Κράτος - Μέλος ή την Τράπεζα της Ελλάδας ή 
κηρυχθούν από  

το δικαστήριο που έχει σχετική δικαιοδοσίας ως παράνοµες. 
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 (δ) το ΕΤΧΣ στέλνει στο ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος µία δήλωση καταγγελίας στις 
περιπτώσεις που (i)  

έχει αποδειχθεί ότι αναφορικά µε τη παρούσα Σύµβαση ή το Μνηµόνιο, το ∆ικαιούχο 
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 ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του  

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 ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους, της Τράπεζας της Ελλάδος και του 
ΕΤΧΣ ή  

οποιουδήποτε οργανισµού ή οργάνου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ανεξαρτήτως ποσού, έχει  

καταγγελθεί, ή υπάρχει αθέτηση της υποχρέωσης πληρωµής απέναντι στο ΕΤΧΣ ή 
οποιοδήποτε  

οργανισµό ή όργανο της Ευρωπαϊκής Ενωσης από το ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο 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 
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 (η) το Σχετικό Χρέος του ∆ικαιούχου 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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος δεν κάνει έγκαιρες επαναγορές από το ∆ΝΤ σε σχέση µε 
τη  

Συµφωνία ∆ΝΤ των εκκρεµών αγορών σύµφωνα µε το εφαρµοστέο πρόγραµµα 
υποχρεώσεων  

επαναγοράς ή έχει ληξιπρόθεσµες χρεώσεις στις εκκρεµείς αγορές και ο ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο του  

∆ΝΤ έχει ειδοποιήσει το Εκτελεστικό Συµβούλιο του ∆ΝΤ 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 ∆ικαιούχου Κράτους - Μέλους και οποιουδήποτε Ευρωπαϊκού οργανισµού ή οργάνου, 
του ∆ΝΤ  

ή ενός άλλου Παρόχου Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης, ανεξαρτήτως ποσού, είναι 
αντικείµενο  

καταγγελίας, ή 

 

 (κ) Το ∆ικαιούχο 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 ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων δεν θα 
προκαλέσει  

γεγονός καταγγελίας κατά τον παρόντα Ορο. 

 

 (2) Το ΕΤΧΣ µπορεί, χωρίς όµως να υποχρεούται, να ασκήσει όλα τα δικαιώµατα του 
από τον Ορο  

αυτό, καθώς επίσης και µέρος αυτών χωρίς να παραβλάπτεται η µελλοντική άσκηση τους. 

 

 (3) Το ∆ικαιούχο 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 Ορο. Επιπλέον το 
∆ικαιούχο  
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Κράτος Μέλος θα καταβάλει τόκο υπερηµερίας, σύµφωνα µε τον Ορο 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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος 
οφείλει να  

παράσχει στο ΕΤΧΣ: 

 

 (α) όλα τα έγγραφα που αποστέλλει από το ∆ικαιούχο 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 Νεα Ελληνικά Οµολογά ή κάθε 
πρόταση να  

τροποποιήσει, να µεταρρυθµίσει ή να παραιτηθεί απο τους ορούς των Νέων Ελληνικών 
Οµολόγων, 
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 (στ) πληροφορίες όλων των πληρωτέων καταβολών και των καταβολών που έγιναν 
στους  

κατόχους των Νέων Ελληνικών Οµολόγων, 

 

 (ζ) την δήλωση ότι το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος δεν προτίθεται να δεχθεί περαιτέρω  

Χρηµατοδοτική Ενίσχυση σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση, όσο το δυνατόν 
συντοµότερα  

συµβεί, και 

 

 (η) εάν το ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχου Κράτους  Μέλους ή σε κάθε άλλη από τις νοµικές  

γνωµοδοτήσεις που αναφέρονται στον Ορο 3(3)(α) ανωτέρω. 

 

 10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ 

 

 (1) Το ∆ικαιούχο 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  
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διαχείριση της Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης και της οποιασδήποτε 
Χρηµατοδοτικής  

Ενίσχυσης θα παρασχεθεί κατωτέρω. 

 

 (2) Το ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος και 
η  

Τράπεζα της Ελλάδος αναλαµβάνουν να δώσουν στα πρόσωπα που αναφέρονται στον 
Ορο 10(1)  

πρόσβαση στις τοποθεσίες και εγκαταστάσεις όπου βρίσκονται οι σχετικές πληροφορίες 
και  

έγγραφα. 

 

 (3) Το ∆ικαιούχο 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 απο αυτή. Ολες 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) Ολες 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) Ολες οι γνωστοποιήσεις θα πρέπει να γίνονται µε συστηµένο ταχυδροµείο. Σε 
περίπτωση  

κατεπείγοντος, θα µπορούν να αποστέλλονται µέσω τηλεοµοιοτυπίας, µηνύµατος SWIFT 
η να  

παραδίδονται ιδιοχείρως στις ανωτέρω αναφερόµενες διευθύνσεις και να 
επιβεβαιώνονται αµελλητί  
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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) Ολα 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 ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 (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. ∆ιατάξεις 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 ΜΣ ως αυτό τροποποιείται, συµπληρώνεται και ενηµερώνεται 
κάθε  

φορά. 
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 (4) Κάθε πρόσωπο το οποίο δεν συµβάλλεται στην παρούσα Σύµβαση δεν έχει κανένα 
δικαίωµα  

υπό Νόµο Συµβάσεων 1999 (∆ικαιώµατα Τρίτων Μερών) προκειµένου να επιβάλλει η να 
επωφεληθεί  

από την εφαρµογή οιουδήποτε όρου της παρούσας Σύµβασης. 

 

 (5) Το ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχου Κράτους 
Μέλους) να  

εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει µε άλλο τρόπο ελεύθερα τα δικαιώµατα και τις απαιτήσεις 
του κατά  

του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους σε όλους ή ορισµένους απο του Εγγυητές στις 
περιπτώσεις που  

περιγράφονται στον Ορο 6 παρ. 8 της Σύµβασης Πλαίσιο υπο τους ορούς της/των 
Πράξης(-εων)  

Εγγύησης. Τα Μέρη συµφωνούν ότι τα δικαιώµατα και οι υποχρέωσεις 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 η επηρεάσει τη σειρά των υποχρεώσεων 
που  

οφείλονται από το ∆ικαιούχο 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 ∆ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

 

 (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  
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νοµιµότητα, εγκυρότητα, ερµηνεία ή εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης στην 
αποκλειστική  

αρµοδιότητα των δικαστηρίων του Μεγάλου ∆ουκάτου του Λουξεµβούργου. 

 

 (3) Ο όρος 13(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 "∆ιαδικασίες") στα δικαστήρια του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους ή του 
εφαρµοστέου  

δικαίου της παρούσας Σύµβασης και το ∆ικαιούχο 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 ∆ιαδικασίες σε περισσότερες από µια από τις 
ανωτέρω  

δικαιοδοσίες. 

 

 (4) Το ∆ικαιούχο 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 νοµό. 

 

 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 υπο τη µορφή 
Νοµικής  

Γνωµοδότησης (Παράρτηµα 4 της παρούσας Σύµβασης)) απο το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος 
σύµφωνα  

µε το οποίο όλες οι συνταγµατικά και κατά νοµό προβλεπόµενες προϋποθέσεις για την 
έναρξη  

ισχύος της παρούσας Σύµβασης έχουν πληρωθεί και (γ) οι αναβλητικές αιρέσεις της 
Εθελοντικής  
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Συναλλαγής ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων κατά την Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης της ∆ιαχείρισης  

Υποχρεώσεων ΣΙΤ έχουν πληρωθεί και τα Νεα 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 

 

 Υπεγράφη στην Αθήνα στις και                               στο Λουξεµβούργο στις 

 

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 

 

 Εκπροσωπούµενο δια  

 [όνοµα, ιδιότητα] 

 

 [όνοµα, ιδιότητα] 

 

 Το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος  

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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 Εκπροσωπούµενη δια  

 [όνοµα, ιδιότητα] 

 

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

 

 Εκπροσωπούµενη δια  

 [όνοµα, ιδιότητα] 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  

 

 Υπόδειγµα Αίτησης Χρηµατοδότησης 

 

 [σε επιστολόχαρτο του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους] 

 

 Αποστέλλεται µε τηλεµοιοτυπία συνοδευόµενη από συστηµένη επιστολή: 

 

 Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας 

 43, avenue John F. Kennedy 

 L-1855 Luxembourg 

 Υπόψιν: Οικονοµικού ∆ιευθυντή 

 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: [·] 
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 Θέµα: ΕΥΡΩ [·] Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης 

 Αίτηση Χρηµατοδότησης για [·] Ευρώ σε σχέση µε τη ∆ιευκόλυνση Τόκων Οµολόγων 

 

 Αγαπητοί κύριοι, 

 

 Αναφερόµαστε στη Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης που συνάφθηκε µεταξύ του  

Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας ("ΕΤΧΣ"), της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας ως  

∆ικαιούχο Κράτος Μέλος και της Τράπεζας της Ελλάδος που υπογράφηκε την [·] (η 
«Σύµβαση» ). Οι  

οροί 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  

Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης εκταµιευθεί υπό και σύµφωνα µε την Σύµβαση κατά τους  

ακόλουθους όρους: 

 

 (α) Η Χρηµατοδοτική Ενίσχυση πρόκειται να δοθεί σε σχέση µε τη ∆ιευκόλυνση 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 ∆όση η οποία θα ανέρχεται τουλάχιστον σε [ ] ΕΥΡΩ που µπορεί να 
εκταµιευθούν σε  

Υποσειρές εντός της Περιόδου ∆ιαθεσιµότητας, σύµφωνα µε τον Ορο 2(1) έως (3) και 

 

 (δ) Η αργότερη(ες) Ηµεροµηνία(ες) Εκταµίευσης κάθε Τµήµατος που θα χορηγείται στο 
πλαίσιο της  

παρούσας ∆όσης 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, 
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 (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 
∆ιατάραξης  

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 
∆ιαδικασιών  

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  

∆ιαδικασίες Προχρηµατοδότησης) ανεξάρτητα από το αν η εκταµίευση της σχετικής  

Χρηµατοδοτικής Συνδροµής έλαβε πράγµατι χώρα, και 

 

 (δ) Τις αναβλητικές αιρέσεις προκειµένου να ικανοποιηθεί η ∆ιευκόλυνση Τόκων 
Οµολόγων. 

 

 3. Επιβεβαιώνουµε ότι: 

 

 (α) Η λίστα των εξουσιοδοτηµένων υπογραφόντων που απεστάλη εκ µέρους του 
∆ικαιούχου  

Κράτους Μέλους από τον Υπουργό Οικονοµικών στις [ ] εξακολουθεί να ισχύει και 
εφαρµόζεται. 

 

 (β) ∆εν 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 ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους στις [.....]. 
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 (γ) ∆εν 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 ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους στις [....]. 

 

 (δ) ∆εν έχει λάβει χώρα οιοδήποτε γεγονός ή περίσταση που θα επέτρεπε στο ΕΤΧΣ να 
κηρύξει την  

επέλευση Γεγονότος Καταγγελίας. 

 

 Με εκτίµηση, 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 Εκπροσωπούµενη από τον Υπουργό Οικονοµικών 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ 

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 

 

 ME τηλεµοιοτυπία που συνοδεύεται αε καταχωρηµένη ηλεκτρονική διεύθυνση: 

 

 [Εισάγεται τα στοιχεία επικοινωνίας του ∆ικαιούχου Κράτους - Μέλους]  

 

 Κοινοποίηση στους : 

 

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

 [Εισάγεται διεύθυνση]  

 Fax: [·] 

 

 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  

 [Εισάγεται διεύθυνση]  

 Fax: [·] 

 

 Τράπεζα της Ελλάδος  

 [Εισάγεται διεύθυνση]  

 Fax: [·] 

 

 Θέµα: ΕΥΡΩ [·] Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης 
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 Γνωστοποίηση Αποδοχής σχετικά µε την Αίτηση Χρηµατοδότησης [·] Ευρώ µε 
ηµεροµηνία [·] σε  

σχέση µε τη ∆ιευκόλυνση Τόκων Οµολόγων 

 

 Αγαπητοί Κύριοι, 

 

 Αναφερόµαστε στα εξής: (ί) τη Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης που έχει 
συναφθεί µεταξύ  

Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας ("ΕΤΧΣ"), της Ελληνικής 
∆ηµοσίας ως  

∆ικαιούχου Κράτους Μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος που υπογράφηκε στις [·] (η 
"Σύµβαση")  

και (ii) την Αίτηση Χρηµατοδότησης που κοινοποιήθηκε στο ΕΤΧΣ απο το ∆ικαιούχο 
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 ∆ιευκόλυνση Τόκων 
Οµολόγων, 

 

 (β) την Χρηµατοδοτική Ενίσχυση που θα καταστεί διαθέσιµη µέσω παράδοσης των 
Χρεωστικών  

Τίτλων ΕΤΧΣ, που θα εκταµιευθούν σύµφωνα µε τον Ορο 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  

∆ιευκόλυνσης ανέρχεται τουλάχιστον σε ΕΥΡΩ [·], 

 

 (δ) η Ηµεροµηνία(ες) Εκταµίευσης της Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης που χορηγείτε στο 
πλαίσιο της  

∆όσης 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 ∆όση ΕΥΡΩ [·] µέσω ∆ιαδικασών  



 290

Προχρηµατοδότησης, Ενδιάµεσων Χρηµατοδοτήσεων και / ή Οριστικών 
Χρηµατοδοτήσεων κατά  

περίπτωση. 

 

 Υπογράφοντας την αναγνώριση της παρούσης Γνωστοποίησης Αποδοχής, το ∆ικαιούχο 
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  

∆ιαδικασιών Προ-Εκδοσης, ∆ιαδικασιών Προχρηµατοδότησης, Ενδιάµεσων 
Χρηµατοδοτήσεων και /  

η Οριστικών Χρηµατοδοτήσεων για όσο καιρό οι όροι των ∆ιαδικασιών 
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 
∆ικαιούχο Κράτος  

Μέλος των ∆ιαδικασιών Προ-Εκδοσης, ∆ιαδικασιών Προχρηµατοδότησης, Ενδιάµεσων  

Χρηµατοδοτήσεων και / η 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 ∆ιατάραξης της Αγοράς. Εάν το ΕΤΧΣ δεν µπορεί να επιτύχει αυτούς 
τους ορούς η  

υπαχθεί σε Γεγονός ∆ιατάραξης της Αγοράς τότε το ΕΤΧΣ δεν θα είναι υποχρεωµένο να 
διαθέσει τα  

κεφάλαια µέσω της παροχής Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης σε σχέση µε τη ∆όση και θα 
ενηµερώσει  

γραπτώς το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος για τέτοιες περιστάσεις και από την ηµεροµηνία 
παραλαβής  

τέτοιας ενηµέρωσης το ∆ικαιούχο 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  
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Σύµβασης. 

 

 Με εκτίµηση, 

 

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 

 

 Οι όροι της παρούσας Γνωστοποίησης Αποδοχής γίνονται αποδεκτοί µε το παρόν. 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 Εκπροσωπούµενη από τον Υπουργό Οικονοµικών 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3  

 

 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 

 

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 

 

 Με τηλεοµοιοτυπία που συνοδεύεται µε καταχωρηµένη ηλεκτρονική διεύθυνση: 

 

 Υπουργείο Οικονοµικών 

 [∆ιεύθυνση] 

 [Πόλη] 

 [Χώρα] 

 Υπόψιν: Κ./Κα [·] 

 Κοινοποίηση στους : 

 

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 [Εισάγεται διεύθυνση]  

 Fax: [·] 

 

 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  

 [Εισάγεται διεύθυνση]  

 Fax: [·] 

 

 Τράπεζα της Ελλάδος  

 [Εισάγεται διεύθυνση]  

 Fax: [·] 
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 Θέµα: ΕΥΡΩ [·] Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης 

 Εκταµίευση της Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης [·] Ευρώ µε το Τµήµα υπ΄ αριθµ [·] σε 
σχέση µε τη  

∆ιευκόλυνση Τόκων Οµολόγων 

 

 Αγαπητοί Κύριοι, 

 

 Αναφερόµαστε στα εξής: (i) τη Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης που έχει 
συναφθεί µεταξύ  

του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας ("ΕΤΧΣ"), της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας  

(εφεξής αναφερόµενη ως «Ελλάδα») ως ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος και της Τράπεζας της 
Ελλάδος  

που υπογράφηκε στις [·] (η Σύµβαση» ) και (ii) την Αίτηση Χρηµατοδότησης που 
κοινοποιήθηκε  

στο ΕΤΧΣ από το ∆ίκαιο Κράτος Μέλος στις [ηµεροµηνία]. Οι όροι που προσδιορίζονται 
στη  

Σύµβαση έχουν την ίδια έννοια στο παρόν. 

 

 Ι ] ∆ια του παρόντος επιβεβαιώνουµε τους οικονοµικούς όρους που εφαρµόζονται στο 
παρόν  

Τµήµα της Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης που αιτήθηκε η Ελληνική ∆ηµοκρατία 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.ΧΧΧΧ1 

 

 ---------------------------------- 
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 1 Μέχρι την τελευταία Ηµέρα Καταβολής Τόκου την ΗΗ.ΜΜ.2037. 

 ------------------------------------ 

 

 (η) Ηµεροµηνία Πρώτης Καταβολής Κεφαλαίου: 

 

 2. Ηµεροµηνία Επόµενης Καταβολής Κεφαλαίου: ΗΗ.ΜΜ.ΧΧΧΧ2 

 

 ---------------------------------- 

 2 Μέχρι την τελευταία Ηµέρα Καταβολής Κεφαλαίου την ΗΗ.ΜΜ.2037. 

 ----------------------------------- 

 

 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, 

 

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4  

 

 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 

 (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 ∆ιευθυντής 
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 Θέµα· ΕΥΡΩ [·] Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταµείου  

Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας (ως ∆ικαιούχου Κράτους 
Μέλους)  

και της Τράπεζας της Ελλάδας που υπεγράφη την [·] 2012 - η Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης 
Τόκων  

Οµολόγων 

 

 Αγαπητοί κύριοι, 

 

 Υπό την ιδιότητα µου ως Νοµικού Συµβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Οικονοµικών,  

αναφέροµαι στην εν θέµατι Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης και στα 
Παραρτήµατα 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 ∆ηµοκρατίας (εφεξής αναφερόµενη ως 
«∆ικαιούχο Κράτος  

Μέλος») και της Τράπεζας της Ελλάδας την [·]. Επίσης, αναφέροµαι στο Μνηµόνιο 
Συνεννόησης που  

υπογράφηκε στις [εισάγεται ηµεροµηνία] µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 
Ελληνικής  

∆ηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος (εφεξής αναφερόµενο ως «Μνηµόνιο»). 

 

 ∆ηλώνω ότι έχω πλήρη αρµοδιότητα για την έκδοση αυτής της νοµικής γνωµοδότησης 
σε σχέση  

µε τη Σύµβαση για λογαριασµό του ∆ικαιούχου Κράτους Μέλους. 

 

 Εχω εξετάσει τα πρωτότυπα ή αντίγραφα των πρωτοτύπων των υπογεγραµµένων 
εκδόσεων της  

Σύµβασης και του Μνηµονίου. Εχω επίσης ελέγξει τις σχετικές διατάξεις του εθνικού και 
διεθνούς  

δίκαιου που διέπουν το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος και την Τράπεζα της Ελλάδος, τις 
εξουσιοδοτήσεις  

των υπογραφόντων, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο, που έκρινα αναγκαίο η κατάλληλο. 
Επιπλέον,  

εχω διενεργήσει κάθε άλλη έρευνα και έχω εξετάσει κάθε νοµικό ζήτηµα, που έκρινα ως 
σχετικό για  

την διατύπωση της παρούσας Γνωµοδότησης. 

 

 Εχω θεωρήσειως αληθείς (α) η γνησιότητα όλων των υπογραφών (εκτός των 
υπογραφών του  
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∆ικαιούχου 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 ∆ικαιούχου 
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 ∆ηµοκρατία, το ∆ικαιούχο 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 ∆ικαιούχου 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 (ίν) δεν θα συνεπάγεται παροχή εξασφάλισης η υποχρέωσης για παροχή 
εξασφάλισης ή  
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µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων (ως εξασφάλιση ή άλλη παρόµοια από οικονοµικής 
άποψης  

συµφωνία) υπέρ οποιουδήποτε άλλου προσώπου. 

 

 3. Οι δηλώσεις και εγγυήσεις που δίδονται από το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος στην 
παρούσα  

Σύµβαση είναι αληθείς και ακριβείς. 

 

 4. Καµία διάταξη στη Σύµβαση αυτή δεν αντιβαίνει ή περιορίζει τα δικαιώµατα του 
∆ικαιούχου  

Κράτους Μέλους να προβαίνει σε έγκαιρη και πραγµατική πληρωµή για οποιοδήποτε 
οφειλόµενο  

ποσό ως κεφάλαιο, τόκο ή άλλη επιβάρυνση στο πλαίσιο της Σύµβασης 

 

 5. Η Σύµβαση είναι στην κατάλληλη νοµική µορφή, σύµφωνα µε την Ελληνική 
νοµοθεσία,  

προκειµένου να εφαρµοστούν δεσµευτικά κατά του ∆ικαιούχου 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 ∆ηµοκρατία, µε τις διεθνείς 
συνθήκες ή  

τις γενικώς παραδεδεγµένες αρχές του διεθνούς δικαίου που δεσµεύουν το ∆ικαιούχο 
Κράτος  

Μέλος και την Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

 6. 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 ∆ηµοκρατία. 

 

 7. ∆εν οφείλονται φόροι, τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από την 
Ελληνική  

∆ηµοκρατία 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. 

 

 8. ∆εν απαιτούνται άδειες µεταφοράς συναλλάγµατος και δεν οφείλεται χρέωση ή άλλη 
προµήθεια  

για τη µεταβίβαση οποιουδήποτε οφειλόµενου ποσού βάσει της Σύµβασης. 
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 9. Η υπογραφή της Σύµβασης από τον [ονοµατεπώνυµο], [∆ιοικητή της Τράπεζας της 
Ελλάδας],  

δεσµεύει νόµιµα και έγκυρα την Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

 10. Ο ορισµός του αγγλικού δικαίου ως εφαρµοστέου δικαίου για την Σύµβαση αποτελεί 
έγκυρη  

επιλογή εφαρµοστέου δικαίου, που δεσµεύει το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος και την 
Τράπεζα της  

Ελλάδος σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο. 

 

 11. Το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος έχει υπαχθεί νόµιµα, αποτελεσµατικά και αµετάκλητα 
στην  

αποκλειστική αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων του Μεγάλου ∆ουκάτου 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 ∆ηµοκρατία. 

 

 12. Ούτε το ∆ικαιούχο 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. 

 

 13. Η υπογραφή της Σύµβασης πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
[εισάγεται η  

κατάλληλη αναφορά των διατάξεων του εθνικού δικαίου]. 

 

 14. Η Σύµβαση έχει κυρωθεί νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις των [εισάγεται η 
κατάλληλη  

αναφορά των διατάξεων του εθνικού δικαίου], 

 

 15. Εν κατακλείδι, η Σύµβαση έχει νοµίµως συναφθεί εκ µέρους του ∆ικαιούχου 
Κράτους - Μέλους  

και της Τράπεζας της Ελλάδος και όλες οι υποχρεώσεις του ∆ικαιούχου Κρατους - 
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. 
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 Νοµικός Σύµβουλος του Κράτους του Υπουργείου Οικονοµικών 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5  

 

 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

 (να εκδίδεται σε επίσηµο επιστολόχαρτο του .. του Υπουργείου Οικονοµικών]) 

 

                                                                               [Τόπος, Ηµεροµηνία] 

 

 Προς: Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας  

 43, avenue John F. Kennedy  

 L-1855 Luxembourg  

 Υπόψιν: Οικονοµικός ∆ιευθυντής 

 

 Θέµα: ΕΥΡΩ [·] Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταµείου  

Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής ∆ηµοκρατία (ως ∆ικαιούχου Κράτους - 
Μέλους)  

και της Τράπεζας της Ελλάδος που υπογράφηκε στις [·) 2011- η Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης 
Τόκων  

Οµολόγων 

 

 Αγαπητοί κύριοι, 

 

 1. Υπό την ιδιότητα µου ως Νοµικού Συµβούλου του Κράτους του Υπουργείου 
Οικονοµικών,  

αναφερόµαστε στην εν θέµατι Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης και στα 
Παραρτήµατα 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 ∆ηµοκρατίας (εφεξής αναφερόµενη ως 
«∆ικαιούχο  

Κράτος Μέλος») και της Τράπεζας της Ελλάδας την [·]. Επίσης, αναφέροµαι στο 
Μνηµόνιο  

Συνεννόησης που υπογράφηκε την [εισάγεται ηµεροµηνία] µεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, της  

Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος (εφεξής αναφερόµενο ως 
«Μνηµόνιο»). 
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 2. ∆ηλώνω ότι έχω πλήρη αρµοδιότητα για την έκδοση του παρόντος πιστοποιητικού  

συµµόρφωσης σε σχέση µε τη Σύµβαση για λογαριασµό του ∆ικαιούχου 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 

 

 (α) ο κατάλογος εγγράφων που τίθεται ως παράρτηµα στην από [·] επιστολή που 
χορηγήθηκε  

στον νοµικό σύµβουλο που αναφέρεται στον Ορο 3 (3)(α)(iii) της Σύµβασης µε σκοπό 
να παράσχει  

τις εκεί αναφερόµενες νοµικές γνωµοδοτήσεις συνιστά πλήρη κατάλογο όλων των 
δεσµευτικών για  

την Ελληνική ∆ηµοκρατία χρηµατοδοτικών εγγράφων που σχετίζονται µε την Εθελοντική  

Συναλλαγή ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων, και 

 

 (β) η δήλωση και εγγύηση που προβλέπεται στον Ορο 4(1)(β) της Σύµβασης είναι 
αληθείς και  

ακριβής και η Ελληνική ∆ηµοκρατία δίνει την εν λόγω δήλωση και εγγύηση µε βάση 
νοµική  

γνωµοδότηση που έλαβε και κατόπιν επισταµένης µελέτης των συµφωνιών, συµβάσεων 
και νόµων  

που εφαρµόζονται δεσµευτικά σε σχέση µε αυτή. 

 

 Υπεγράφη 

 

 ..........................................  

 

 .......στο Υπουργείου Οικονοµικών 

 

 ΠΑΡΑΤΗΜΑ 6  

 

 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΑΦΩΝ 

 

 Για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας: 

 Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας: 

 43, avenue John F. Kennedy 
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 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 ∆ιεύθυνση Οικονοµικών και Χρηµατοδοτικών Υποθέσεων - L- 

 4 Μονάδα "Γραφείο ∆ανεισµού, ∆άνεια, 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 ∆ιεύθυνσης Επιχειρήσεων Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών 

 Τηλ.:+ 49 69 1344 3470  

 Fax:+49 69 13446171  

 SWIFT BIC: ECBFDEFFBAC 

 

 Για το ∆ικαιούχο Κράτος Μέλος: 

 Υπουργείο Οικονοµικών  

 Γραφείο Γενικού Λογιστηρίου  

 37, Ε. Venizelos str.  

 101 65 Athens, Greece  

 Υπόψη: 23η ∆ιεύθυνση  

 Fax:+ 30 210 3338205 

 

 Κοινοποίηση στην: Τράπεζα της Ελλάδος: 

 Τράπεζα της Ελλάδος 

 21, Ε. Venizelos str. 

 102 50 Athens, Greece 

 Υπόψη: Κυβερνητικές Οικονοµικές Επιχειρήσεις και Λογιστήριο, Τµήµα Λογαριασµών 
Κυβέρνησης 
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 Fax: + 302103221007 

 SWIFT BIC: BNGRGRAA 

 

 ΠΡΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

 

 ΠΕΜΠΤΗ, 9/2/2012 

 

 

  
  Αρθρο :ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_1 
 
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_1_ΕΛΛ 

 

 ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION AMTLICHE  

UBERSETZUNG 

 

 II. ΕΛΛΑ∆Α - ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 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. ∆εύτερον, 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 [2,  

1/2] 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 έκθεσης 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  
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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 αποτελέσµατα 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 (δίνοντας 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. 
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 • 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 (Αµεσες 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 
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  

τη 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. 
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 . 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 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 οτι θα πάρει κάποιο 
χρόνο πριν το  

έλλειµα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας πέσει σε ενα 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 προγράµµατός, 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. ∆εδοµένης 
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. 
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 Οικονοµικές Πολιτικές 

 

 Α. ∆ηµοσιονοµική πολιτική 

 

 5. Η κυβέρνηση έχει δεσµευτεί για την επίτευξη ενός πρωτογενούς πλεονάσµατος της 
γενικής  

κυβέρνησης ύψους 4 1/2 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 2 3/4 τις εκατό του ΑΕΠ τόσο το 2013 όσο και το 
2014,  

υλοποιώντας τολµηρές διαρθρωτικές δηµοσιονοµικές µεταρρυθµίσεις που θα 
καθοριστούν στο  

πλαίσιο της επικαιροποίησης της Μ∆Σ που θα γίνει τον Ιούνιο. Θα διαβουλευτούµε µε 
την ΕΕ, την  

ΕΚΤ και του ∆ΝΤ 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 Μ∆Σ του  

2011 και του προϋπολογισµού του 2012. Προβλέπουµε µια ανάγκη για µέτρα ύψους [1 
1/2] τις  
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εκατό του ΑΕΠ το 2012 και περαιτέρω [5] τοις εκατό του ΑΕΠ για να επιτύχουµε το 
στόχο του 4  

1/2 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 
Μ∆Σ 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 [1 1/2] 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 Μ∆Σ. 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 ενα 
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  



 307

καθηγητών, της αστυνοµίας και των ένοπλων δυνάµεων), ενω 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: (ί)  

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  
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τελευταίων ετών, ξεκινήσαµε µεταρρυθµίσεις για να περιορίσουµε την προβλεποµένη 
αύξηση στη  

συνταξιοδοτική δαπάνη κάτω των 2 1/2 ποσοστιαίων µονάδων του ΑΕΠ µέχρι το 2060 
(από µία  

πρόβλεψη ύψους 12 1/2 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. ∆εδοµένου 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 ενα 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. 

 

 > ∆απάνες 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 απο το 1.9 στο 1 1/3 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.  
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Ενας 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 γιατρούς 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. 

 

 > Αλλα 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 (IT), 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  
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το 2012, θα (ί) 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. Εµφαση 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,  
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συµπεριλαµβανοµένης µιας αρχικής δηµόσιας διαβούλευσης, της αναθεώρησης από το 
προσωπικό  

της Ε.Ε./ΕΚΤ/∆ΝΤ 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 αντικατάσταση 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 (ν) ένα απλοποιηµένο πρόγραµµα φορολόγησης ατοµικού 
και  

εταιρικού εισοδήµατος. 

 

 • Μεταρρυθµίσεις της φορολογικής διοίκησης. ∆εδοµένης 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 1/2 τοις εκατό του ΑΕΠ για τη 
περίοδο 2011 -  

2015 και αναµένεται ότι θα πραγµατοποιηθούν µόνο από το 2013. 

 

 9. Εχουµε 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. 
Πρόθεση  

µας είναι να διατηρήσουµε το σχετικό φορολογικό βάρος από τους έµµεσους φόρους. 
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 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  

Μ∆Σ 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/∆ΝΤ) 
(Παράρτηµα  

II). 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. ∆ηµοσιονοµικές 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  
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τούτου, είµαστε αποφασισµένοι να αναλάβουµε τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις επειγόντως. 

 

 12. Εχουµε δεσµευτεί να µεταρρυθµίσουµε την διοίκηση των εσόδων µας. ∆εν 
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: (ί) 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, εως 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  
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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. Εως 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. Εως 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, εως το δεύτερο τρίµηνο, θα ολοκληρώσουµε τον 
διπλασιασµό της  

παραγωγικής ικανότητας ελέγχου της µονάδας µεγάλων φορολογουµένων. 

 

 - Ενοποίηση των εργασιών φορολογικής διοίκησης.  
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Σκοπεύουµε να κλείσουµε ένα σύνολο 200 υποχρησιµοποιούµενων τοπικών εφοριών 
εως τον  

∆εκέµβριο 2012, 

 

 - Εξασφάλιση µεγαλύτερου ελέγχου των τοπικών εφοριών.  

Εως 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. To 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 οφελών 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 

 

 - Βήµατα προς την ανεξαρτησία. Εως 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. Ενα πλήρως αρθρωµένο σχέδιο µεταρρύθµισης θα αναπτυχθεί έως 
το τέλος  

Σεπτεµβρίου 2012, το οποίο µεταξύ των άλλων, θα θέσει ενα χρονοδιάγραµµα και θα 
ορίσει τα  
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ενδιάµεσα µέτρα για τη πλήρη ενοποίηση των εισπράξεων από φόρους και εισφορές.  

Βραχυπρόθεσµα, προκειµένου να αναχαιτισθούν µεγάλα πρόσφατα προβλήµατα µε την 
είσπραξη  

κοινωνικών ασφαλίσεων, εως το Μάρτιο 2012 θα επεκτείνουµε τις µηνιαίες δηλώσεις σε 
ένα  

ευρύτερο φάσµα φορολογουµένων, θα ενοποιήσουµε την είσπραξη οφειλών φόρου και 
εισφορών  

κοινωνικής ασφάλισης των µεγαλυτέρων δοροοφειλετών, 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. ∆εσµευόµαστε να µην εφαρµόσουµε κάποιες νέες ή να 
παρατείνουµε  

όποιες αµνηστίες ή προγράµµατα κινήτρων υπάρχουν για την είσπραξη φόρων και 
εισφορών  

κοινωνικής ασφάλισης. ∆εδοµένης 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  
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διευκόλυνση των διαδικασιών υποβολής και έγκρισης των συµπληρωµατικών 
προϋπολογισµών  

εντός του έτους. 

 

 - Ελεγχοι 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 αποκεντρωτικό επίπεδο, από την υπερβολική σπατάλη των 
προϋπολογισµών  

τους. Υπάρχουν δύο βραχυπρόθεσµα θέµατα, και ένα σύνολο επόµενων µέτρων για το 
υπόλοιπο  

του προγράµµατος. 

 

 - Μητρώα δέσµευσης: Εως τον Μάρτιο 2012 θα ξεκινήσουµε να επεκτείνουµε τα 
µητρώα προς  

κάλυψη του προϋπολογισµού επενδύσεων. Εως 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, ΝΠΙ∆, 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-
portai 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. ∆ιορίσαµε 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  
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µεταφορά της χρηµατοπιστωτικής ευθύνης στους οικονοµικούς υπεύθυνους και την 
µεταρρύθµιση  

των ελειτουργιών των γραφείων χρηµατοοικονοµικού ελέγχου στα συναρµόδια 
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. 

 

 - ∆ηµοσιονοµική αναφορά. Πιο ενιαίες, έγκαιρες και ακριβείς εκθέσεις θα µας 
βοηθήσουν να  

παρακολουθούµε καλύτερα την εκτέλεση του προϋπολογισµού και νά 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  
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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: (ί) 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 III). 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 ∆εκεµβρίου 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 n  

εµπιστοσύνη στο Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. Ο συνδυασµός της ύφεσης που βαθαίνει 
και της  

αναδιάρθρωσης του δηµοσίου χρέους θα χρειαστεί πρόσθετη στήριξη απο την 
κυβέρνηση για να  

διασφαλιστεί η καλή κατάσταση του τραπεζικού συστήµατος και να διατηρηθεί η 
εµπιστοσύνη των  

καταθετών. Θα χρειαστούν καλά στοχευµένες δράσεις ανακεφαλαιοποίησης 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  
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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: Ολες οι τράπεζες θα πρέπει να πετύχουν 
µια βασική  

αναλογία κεφαλαίου πρώτου βαθµού που ορίζεται στο 9 τοις εκατό εως 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 αποτίµησης του τραπεζικού τοµέα. Σε 
διαβούλευση µε  

την ΕΕ/ΕΚΤ/∆ΝΤ, 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 πρός τα πίσω), τις καθορισµένες στη Τράπεζα της Ελλάδας τιµές τραπεζικών 
κινδύνων και  
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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 πως θα πρέπει να προσφωνηθεί η ΑΤΕ (ως 
προκαταρτική  

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  
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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 
∆ΝΤ 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/∆ΝΤ (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  
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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,  
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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. ∆εσµευόµαστε 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  
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να διασφαλιστεί 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: 

 

 ο Ενα 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. 

 

 ο Ενα 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 Ενωσης. 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  
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περιλαµβάνει ένα Γενικό Συµβούλιο και µια Εκτελεστική Επιτροπή: 

 

 ο 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. Ολα 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. 

 

 ο Η Εκτελεστική Επιτροπή θα έχει τρία µέλη: δύο µέλη - ένα εκ των οποίων θα είναι ο 
∆ιευθύνων  

Σύµβουλος - µε διεθνή εµπειρία στον τραπεζικό τοµέα και στην εξυγίανση τραπεζών και 
ένα µέλος  

που προτείνεται από την ΤτΕ. Ολα τα µέλη θα διορίζονται από τον Υπουργό Οικονοµικών 
µε την  

έγκριση του EWG. To προσωπικό και τα στελέχη της ΤτΕ δεν θα συµµετέχουν στο 
∆ιοικητικό  

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 & Επενδύσεων (ΤΕΚΕ): Θα ενισχύσουµε την  

χρηµατοδότηση του Κλάδου Καταθετών του ΤΕΚΕ µε την αναθεώρηση του Νόµου του 
ΤΕΚΕ ώστε:  

(ί) να προβλέπει οτι τα τέλη θα αυξάνονται εάν τα κεφάλαιά 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 
διασφαλίζει  
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επαρκή διαφοροποίηση των επανακαταθέσεων των κεφαλαίων του ΤΕΚΕ και να 
εξαλείφει 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 (∆ιοικητής 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 δηµοσίας 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 
∆εκεµβρίου  

2012. 

 

 ∆. 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,  
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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. ∆εδοµένων 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  
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αποτελείται από αρκετά στάδια. Αυτό περιλαµβάνει κυρίως την µεταφορά περιουσιακών 
στοιχείων  

στο ταµείο αποκρατικοποιήσεων και τον διορισµό συµβούλων. Αλλα 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 Ενωσης (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: 

 

 . ∆ιορισµός 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 (ΤΑΙΠ∆). Εως το 
τέλος  

Μαρτίου 2012, όλα τα περιουσιακά στοιχεία που περιέχονται στο ΜΠ∆Σ θα 
µεταβιβαστούν, πλην  

των τραπεζικών µετοχών και των περιουσιακών στοιχείων που επιφέρουν απώλεια τα 
οποία το  

ΤΑΙΠ∆ δεν µπορεί να χρηµατοδοτήσει πριν την ιδιωτικοποίησή 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 ΤΑΙΠ∆ από την Κτηµατική 
Εταιρεία  

∆ηµοσίου (ΕΤΑ∆). Οι µετοχές που έχουν ήδη µεταβιβαστεί ή πρόκειται σύντοµα να 
µεταβιβαστούν  

στο ΤΑΙΠ∆ 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  

Ενωσης για να λάβουµε εκκαθάριση για κρατική βοήθεια για την λοταρία ∆ΕΠΑ / ∆ΕΣΦΑ, 
ΕΑΣ,  
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ΟΠΑΠ και Ο∆ΙΕ 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. Εχει ζητήσει τεχνική βοήθεια από το Task 
Force για  

να αναπτύξει ένα συνολικό κτηµατολόγιο και στο πλαίσιο αυτό, το ΤΑΙΠ∆ 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 ∆ΕΠΑ 
/ ∆ΕΣΦΑ,  

ΧΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ, ΕΥ∆ΑΠ, 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  

ΤΑΙΠ∆ 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 ΤΑΙΠ∆, τα περιουσιακά στοιχεία θα 
επιτηρούνται και  

διαχειρίζονται ώστε να επιταχυνθεί η µεταβίβασή τους στον ιδιωτικό τοµέα. Το ΤΑΙΠ∆ 
δεν θα µπορεί  

να µεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία πίσω στην γενική κυβέρνηση και εάν καθοριστεί 
από το  
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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. ∆ιαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις 

 

 28. Οπως 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 περιβάλλον. Ωστόσο, καθώς αυτά 
προφανώς  

θα χρειαστούν κάποιο χρόνο για να µεταφραστούν πλήρως σε βιώσιµη ανάπτυξη θα 
λάβουµε και  

προκαταρτικά 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  
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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: 

 

 • ∆ιαρθρωτικά µέτρα για το επίπεδο των συλλογικών συµβάσεων, τα βασικά µέτρα που 
θα  

νοµοθετήσουµε (ως προαπαιτούµενες ενέργειες) περιλαµβάνουν: 

 

 > - ∆ιάρκεια 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 (ίν) 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%. 
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 > 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: (ί) 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 τέλος Ιουλίου 2012. 
Αυτό θα  
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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 υπάλληλους. 

 

 . 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 οτι 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. ∆εύτερον, 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  
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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 II της «∆εύτερης Εκθεσης 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 II 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  



 336

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 ΕΕ/ΕΚΤ/∆ΝΤ. 

 

 • 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. Ενας 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. 

 

 • Εως 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. 
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 • Εως το τέλος Μαρτίου θα ετοιµάσουµε επίσης χρονοδιαγράµµατα µε τα κύρια βήµατα 
που  

χρειάζονται για να ολοκληρωθεί (έως το τέλος ∆εκεµβρίου) 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. Εχουµε 
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. 
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 • Επιτάχυνση της ∆ιεκπεραίωσης 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 ∆ικαστηρίων: 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 ∆ικαιοσύνης 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 ∆ικονοµίας: Εως το τέλος Μαρτίου, θα 
συστήσουµε µια  

οµάδα δράσης για την αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας ώστε να 
ευθυγραµµιστεί µε  

τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές. Εως 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 
∆εκεµβρίου όπου θα  

περιγράφονται οι κύριες προτάσεις για τις τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής 
∆ικονοµίας. 

 

 33. Η κυβέρνηση θα επιταχύνει τις προσπάθειες για τη βελτίωση της διαχείρισης των  
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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 ∆ΝΤ 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  
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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 €[ΧΧΧ] 
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 
∆ιοικητικού  

Συµβουλίου του ∆ΝΤ για να εξετάσει την αίτηση για ∆ιευρυµένη ∆ιευθέτηση Πιστωτική 
∆ιευκόλυνση  

(∆∆Π∆). 

 

 36. Πέρα από την αίτησή 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. ∆εσµεύτηκαν 
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 
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 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. 
∆ίνονται  

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 ∆εκέµβριο 2012 είναι ΚΕ. Οι 
στόχοι για το  

2013 - 2015 είναι ενδεικτικοί και για το 2013 θα µετατραπούν σε ΚΕ τη στιγµή της 
[δεύτερης]  

επισκόπησης. Ενα 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 ∆ΝΤ. ∆εδοµένου 
ότι η  

χρηµατοδότηση από το ∆ΝΤ 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 ∆ΝΤ θα 
επικαιροποιηθεί. Ως  

µέρος των σχετικών ρυθµίσεων, οι εκταµιεύσεις από το ∆ΝΤ θα συνεχίσουν να 
κατατίθενται στο  

µοναδικό λογαριασµό του ταµείου της Κυβέρνησης στην ΤτΕ εκκερεµούσης της χρήσης 
τους. 

 

 Παράρτηµα Ι: Εκκρεµή ∆ηµοσιονοµικά Μέτρα 

 

 Από τη ΜΠ∆Σ 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 
ΜΠ∆Σ). 

 

 • Εκδοση ΥΑ για την εφαρµογή του τέλους επιτηδεύµατος (άρθρο 31 του νόµου 3986). 
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 Από τον εφαρµοστικό νόµο του τέλους Οκτωβρίου 

 

 • Εκδοση 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. 

 

 • Εκδοση ΥΑ για τη µείωση του χρόνου µεταφοράς από τη ∆ΕΗ των εσόδων του φόρου 
ακίνητης  

περιουσίας σε 2 ηµέρες. 

 

 Από τις προαπαιτούµενες δράσεις του Νοεµβρίου 

 

 • Εκδοση 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. 
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 • 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. ∆ηµιουργία 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),  
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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. ∆ιεθνή πρωτόκολλα για 160 ασθένειες, 
συµπεριλαµβανοµένων των  

10 πιο ακριβών. 

 

 > Ενηµέρωση αρνητικής λίστας φαρµάκων και λίστας παραφαρµακευτικών προϊόντων. 
Εκδοση 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  
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∆ραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των ∆ηλώσεων  

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 ∆ραστηριότητες και της  

Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των ∆ηλώσεων 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 

 

 • εκδοση 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. 

 

 * ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ∆ΕΞΙ 
ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ  

ΟΘΟΝΗΣ. 

 

 

  
  Αρθρο :ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_2 
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 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 ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ) 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 ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ) 
για την  
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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. Οµως η κυριότητα του προγράµµατος και όλες οι εκτελεστικές ευθύνες για την  

υλοποίηση του προγράµµατος παραµένουν στην ευθύνη της Ελληνικής Κυβέρνησης, 

 

 1 ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ 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 µη 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 Eurostat 
(Στατιστικής  

Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

 

 Πριν 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  
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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. 
(∆είτε  

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 (Π∆Ε) 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  
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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 προσδιοριστούν (σε συνεννόηση µε την Επιτροπή, την 
ΕΚΤ και  

το προσωπικό του ∆ΝΤ) 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 Αρθρο 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  
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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  

αξιοποιήσει 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 (ΜΠ∆Σ) 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 ετοιµότητα της να ορίσει και να θεσπίσει πρόσθετα µέτρα, 
εάν παραστεί  

ανάγκη, έτσι ώστε να τηρηθούν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι. 

 

 2 ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

 2.1 ∆ιαχείριση κεφαλαίων και αποκρατικοποιήσεις 
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 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 ετοιµότητα 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  

∆ηµοσίου [ΤΑΙΠ∆]. Συγκεκριµένα, η Κυβέρνηση θα µεταβιβάσει στο ΤΑΙΠ∆ όλα τα 
περιουσιακά  

στοιχεία τα οποία αναµένονται να αποκρατικοποιηθούν το 2012 και το 2013 κατόπιν 
αιτήµατος  

του ΤΑΙΠ∆. 

 

 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  



 352

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 µιας αρτιότερης απογραφής ακινήτων 
περιουσιακών  

στοιχείων, της ανακατανοµής χρήσεων γης, 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  
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Στρατηγικών Εταιριών (Νόµος 3631/2008, Αρθρο 11) καταργείται ή καταλλήλως 
τροποποιείται  

[∆εύτερο 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 ∆ΕΚΟ και Αποκρατικοποιήσεων) σε 
συνεργασία µε  

το ΤΑΙΠ∆ [Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου], υποβάλλει, 
µέχρι το τέλος  

του ∆ευτέρου 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  



 354

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, (Η) 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 [∆εύτερο 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 2013J. 

 

 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  
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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 ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ). 

 

 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 Αρθρα 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 διεκπεραίωση τους [Πρώτο Τρίµηνο του 2012] και θα δηµοσιεύει στο διαδίκτυο 
(∆εύτερο  

Τρίµηνο του 2012] µηνιαία στοιχεία για αυτές τις ληξιπρόθεσµες οφειλές µε χρονική 
υστέρηση 20  

ηµερών µετά το τέλος εκάστου µήνα. 
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 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 ∆εκεµβρίου 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 
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 • 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) [∆εύτερο Τρίµηνο του 2012] 

 

 • αρχίζει να δηµοσιεύει στο διαδίκτυο βασικούς δείκτες απόδοσης για τις εφορίες 
[∆εύτερο 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 
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 • 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 
∆εκεµβρίου 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 ∆εκεµβρίου 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 2012J 

 

 • θα ενεργοποιήσει την διεύθυνση εσωτερικών υποθέσεων [Ιούνιος 2012] 

 

 • θα ζητήσει από την Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από 
Εγκληµατικές  

∆ραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελεγχου των ∆ηλώσεων  

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] 
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 • 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 ∆ιοίκησης 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 ∆ηµοσίου 

 

 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  
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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 ∆εκέµβριο του 2012 και σύµφωνα µε τον δηµιουργούµενο οδικό χάρτη, η 
Κυβέρνηση  

πρέπει: ί) 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  

∆ιυπουργικό 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 ∆ιαχείριση  
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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 µιας τέτοιας µεταρρύθµισης. 

 

 Σε αποκεντρωµένο/περιφερειακό/τοπικό επίπεδο 

 ∆ηµιουργείται 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  
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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  

αποζηµιώσεως τους. 

 

 Η Κυβέρνηση αναθέτει µία εξειδικευµένη εκτίµηση του νέου µισθολογίου [Πρώτο 
τρίµηνο του  

20J2]. 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  
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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 [∆εύτερο Τρίµηνο του 2012]. 

 

 Τοµέας δηµοσίων προµηθειών 

 

 Ενιαία Αρχή ∆ηµοσίων Προµηθειών (ΕΑ∆Π) 

 

 Η Κυβέρνηση εκδίδει αποφάσεις για τα εξής: 

 

 • τον διορισµό των µελών της ΕΑ∆Π [Φεβρουάριος του 2012] 

  

 • την πρόβλεψη για τη δηµιουργία και την καθιέρωση θέσεων για το προσωπικό της 
ΕΑ∆Π 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 ΕΑ∆Π [Απρίλιος του 2012] 

 

 Η ΕΑ∆Π 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 ΕΑ∆Π και στο Σχέδιο ∆ράσης 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  
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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 
[∆εύτερο  

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 ΕΑ∆Π 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑ∆Π). [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] 
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 Η Κυβέρνηση προτείνει ένα Σχέδιο ∆ράσης 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 ΕΑ∆Π. 

 

 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 ∆ράσης 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 ∆ράσης 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 
ΕΑ∆Π,  

στον τοµέα αυτό. Η Κυβέρνηση προτείνει ένα Σχέδιο ∆ράσης σε συµφωνία µε την 
Ευρωπαϊκή  

Επιτροπή. [2ο τρίµηνο του 2012] 

 

 Ποιότητα των στατιστικών στοιχείων 

 

 Η συνεχιζόµενη ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήµατος περιλαµβάνει την 
υιοθέτηση  
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∆εσµεύσεων Εµπιστευτικότητας στα Στατιστικά Στοιχεία, οι οποίες θα υπογράφονται από 
όλα τα  

Κράτη-Μέλη. Η Κυβέρνηση θα υπογράψει µια τέτοια ∆έσµευση έως τα τέλη Μαρτίου 
2012. Η  

∆έσµευση 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου 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  
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διαβουλεύσεις µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το 
∆ιεθνές  

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  
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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 ∆ηµοσίου, καταθέσεις στο Υπουργείο  

Οικονοµικών, ή οποιοδήποτε άλλο µέσο περιορίζει το δηµόσιο χρέος. 

 

 2.8 Εκσυγχρονισµός τον 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: 

 

 ∆ιακυβέρνηση 

 

 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  
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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 ασφαλιστέα 
ταµεία  

υγείας συγχωνεύονται στον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και 
εµπίπτουν 

"την 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 νοσηλεία 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 κείνες 
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  
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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  
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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 Η∆ΙΚΑ, 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 
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 . συνταγογραφούν χειρόγραφα θα χρεώνονται µε µία µηνιαία διαχειριστική αµοιβή απο 
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. [TPIM. 
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 ∆ΝΤ. 
[ΤΡΙΜ. 1 -  

2012] 

 

 • υλοποιεί (Υπουργείο Υγείας και ΕΟΠΥΥ µαζί µε τα υπόλοιπα ταµεία κοινωνικής 
ασφάλισης, έως  

ότου ενοποιηθούν) ένα αποτελεσµατικό σύστηµα παρακολούθησης της συνταγογραφικής  
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δραστηριότητας. Καθιερώνεται µία διαδικασία για την τακτική αξιολόγηση των στοιχείων 
που  

λαµβάνονται από το σύστηµα ηλεκτρονικής συντογογρόφησης. [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 ∆ΝΤ. [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  
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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: 
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 • 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] 
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 • 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] 
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 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. 
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 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  
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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 Η∆ΙΚΑ 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  
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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] 

 

 Η 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 KEN - 
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 Νοσηλειών KEN - DRG (οµοιογενών διαγνωστικών οµάδων), µε στόχο 
την ανάπτυξη  
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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 KEN - DRG, η κυβέρνηση αναπτύσσει κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες και αξιολογεί  

υφιστάµενα διεθνή παραδείγµατα προγραµµάτων KEN - DRG, εξετάζοντας ιδιαίτερα τις  

παρατηρήσεις για την κοστολόγηση των KEN - DRG και την αναλογικότητα των 
τιµολογίων που  

βασίζονται σε αυτά. Τα συστήµατα KEN - 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 διαχείριση 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  
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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 II. 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 ∆ΝΤ, 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  
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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 βιωσιµότητας 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  
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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 ∆ΝΤ 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 ∆ΝΤ. 

 

 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  
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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 ανακεφαλαιοπoίησης. 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 5ετη περίοδο. Tα 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  
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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  

επενδύσεων 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  
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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 ιδιότητα του αυτή, η εντολή του θα είναι να 
διασφαλίζει ότι  

οι τράπεζες υπό τη διαχείριση 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 διάφανη 
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 απο 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 χρηµατοδότησες 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 αναθεώρησα τη διοικητική δοµή του ΕΤΧΣ, ώστε αυτό να περιλαµβάνει 
ένα  

Γενικό Συµβούλιο και µια Εκτελεστική Επιτροπή: 
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 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. Ολα 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 
∆ιευθύνων  

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. To προσωπικό και τα στελέχη της Τράπεζας της 
Ελλάδος  

δεν θα συµµετέχουν στο ∆ιοικητικό 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 
σ΄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 κεφάλαιά 
του  

µειωθούν κάτω από ένα ορισµένο επίπεδο κάλυψης των ασφαλισµένων καταθέσεων, το 
οποίο θα  

πρέπει να καθοριστεί λαµβανοµένων δεόντως υπόψη των εξελίξεων στο 
χρηµατοπιστωτικό  
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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  

χρηµοοικονοµικές 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 ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού 
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 (∆ιοικητή 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 ∆εκεµβρίου του 2012. 

 

 4. ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
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 4.1 ∆ιασφάλιση της ταχείας προσαρµογής της αγοράς εργασίας και ενίσχυση των 
θεσµών της  

αγοράς εργασίας 

 

 ∆εδοµένου 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 Ιουλίου 2012 θα  

καταρτιστεί ένα χρονοδιάγραµµα για την αναθεώρηση της εθνικής γενικής συλλογικής 
σύµβασης  
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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  
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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. 

 

 ∆εσµεύσεις 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. ∆εύτερον, 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. 
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 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  
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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. ί) 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, ίν) καταστήµατα οπτικών και φακών επαφής, ν) κέντρα  

φυσιοθεραπείας, νi) 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  
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Νόµου 3919/2011 και των κανονισµών (δηλ. νόµων, Προεδρικών ∆ιαταγµάτων, 
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 ∆ΝΤ 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 ∆ιοικητικού 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 
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 . 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 ∆ιοικητικών 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 ∆ιατάγµατος 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 ∆ιάταγµα, 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 οργανώσεων τους είναι εύλογες, αναλογικές και δικαιολογηµένες. 
[ΤΡΙΜ.1-20Ι2] 
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 • 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 επαγγελµατικά προσόντα. 
[ΤΡΙΜ.2-2012] 

 

 • Η Κυβέρνηση τροποποιεί τις αδικαιολόγητες ή δυσανάλογες απαιτήσεις που 
περιορίζουν κάποιες  

δραστηριότητες σε παρόχους µε συγκεκριµένα επαγγελµατικά 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 
∆ικηγόρων,  

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  
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άσκηση επαγγελµατικών ή οικονοµικών δραστηριοτήτων που αντίκεινται στο Νόµο 
3919/2011, το  

∆ίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αρχές ανταγωνισµού. Πιο συγκεκριµένα, 

 

 . καταργείται το Αρθρο 42.1 του Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος 3026/1954 σχετικά µε την  

υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου για την υπογραφή πράξεων ενώπιον 
συµβολαιογράφου για µία  

σειρά νοµικών συναλλαγών, 

 

 . καταργούνται τα Αρθρα 92.2 και 92Α του Νοµοθετικοί ∆ιατάγµατος 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 ∆ικαστηρίου 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  
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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 Αρθρα 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. 
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 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 ∆ιάταγµα 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 (EKE) (Point of Single Contact) λειτουργεί πλήρως 
για όλους  

τους τοµείς που καλύπτονται από την Οδηγία των Υπηρεσιών, 

 

 . οτι 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  
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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 Ν∆ 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, 43Β, 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/ ΓΈΜΗ. [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 Α2-3391 σχετικά µε την υποβολή 
τιµοκαταλόγων  
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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 υγρών 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  

σύσταση εταιριών θα πρέπει να προτείνονται αρχικά από τους συµβολαιογραφικούς και  

δικηγορικούς συλλόγους προτού το Yπουργείο 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  
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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. Τ.  

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] 

 

 Εφαρµογή 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] 
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 . Εκδίδει Προεδρικά ∆ιατάγµατα 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 ∆ιατάγµατα για τις προϋποθέσεις έκδοσης άδειας ηλεκτρολόγων, 
όπως  

προβλέπει το άρθρο 4, παρ.4, του Ν. 3982/2011. [Μάιος του 2012] 

 

 . Εκδίδει Προεδρικό ∆ιάταγµα 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 ορών συµφωνα 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] 
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 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  
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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 

 

 • Επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων: ο κατάλογος των µη ανταποδοτικών τελών υπέρ τρίτων 
που  
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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 
Α2-  

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  



 408

τρίµηνο 2012] 

 

 • Ανάπτυξη ολοκληρωµένης και απλουστευµένης διαδικασίας για τις εξαγωγικές και 
τελωνειακές  

διατυπώσεις. Έως τα τέλη Μάριου 2012 το ηλεκτρονικό σύστηµα τελωνείων υποστηρίζει 
την  

ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων εξαγωγών. Έως τα τέλη ∆εκεµβρίου 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 κίνδυνου, (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 να επαληθευτεί ότι 
βρίσκεται σε ισχύ  

η δευτερεύουσα νοµοθεσία. [3ο τρίµηνο 2012] 

 

 Μεταφορές 

 

 Οδικές 
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 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 
∆Ε∆-Μ  

και τη δηµιουργία των προβλεπόµενων διαδρόµων. Θα διασφαλίζει επίσης την αποδοτική 
χρήση  

των εκχωρούµενων ποσών από το ∆ιαρθρωτικό 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  
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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 
ιδιωτικοποίηση  

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 

 

 ∆ιαγωρισµός δραστηριοτήτων δικτύου 

 

 Η Κυβέρνηση εξασφαλίζει τον αποτελεσµατικό διαχωρισµό των δραστηριοτήτων δικτύου 
από τις  
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δραστηριότητες παροχής. 

 

 Ειδικότερα, για την ηλεκτρική ενέργεια: 

 

 . ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων µεταφορών προσωπικού και περιουσιακών 
στοιχείων στο  

διαχειριστή του συστήµατος µεταφοράς (∆ΣΜ). Η διοίκηση, ο εποπτικός φορέας και ο 
υπεύθυνος  

συµµόρφωσης ∆ΣΜ 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 (∆Σ∆). [1ο τρίµηνο 2012] 

 

 . πιστοποίηση του διαχωρισµένου ∆ΣΜ από την ελληνική ρυθµιστική αρχή ενεργείας. 
[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 ∆ΣΜ πιστοποιείται από την ελληνική ρυθµιστική αρχή ενέργειας, (3ο 
τρίµηνο  

2012] 

 

 Η Κυβέρνηση δεσµεύεται να ξεκινήσει την ιδιωτικοποίηση της ∆ΕΗ και της ∆ΕΠΑ µετά 
το  

διαχωρισµό των ∆ΣΜ, 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. 
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 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 ∆ΕΗ  

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 ιδιοποίησης της ∆ΕΗ, 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 λινγιτικών 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 2013, τις τιµές χονδρικής αγοράς, µε εξαίρεση τους ευπαθείς καταναλωτές. [2ο 
τρίµηνο  

2012] 
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 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 
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 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  
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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). [1o 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] 
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 . 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 & Ανάπτυξη (Ε&Α) και καινοτοµία 

 

 Η Κυβέρνηση προχωρά σε επικαιροποιηµένη και πολύ αναλυτική αξιολόγηση όλων των 
δράσεων  

Ε&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&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 τριµηνο 2012] 

 

 Καλύτερη νοµοθέτηση 

 

 Υιοθετείται νοµοθεσία για τη βελτίωση της κανονιστικής διακυβέρνησης [1ο τρίµηνο 
2012], η  

οποία καλύπτει ειδικότερα: 

 

 . τις αρχές της καλύτερης νοµοθέτησης 
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 . 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 ∆ιατάγµατα 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 
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 . 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  
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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. [1o τρίµηνο 
2012] 

 

 Πίνακας 1: Στόχοι για τις απαιτήσεις πληρωµών κατά την απορρόφηση των 
∆ιαρθρωτικών  

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: 
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 • 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: 
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 . 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 ∆ράσης 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: 
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 (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 ∆ικονοµίας, µε σκοπό να 
εναρµονιστεί µε  

τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, µεταξύ άλλων, για ί) 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  
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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 
δικαστών  

υποθέσεων νοείταν 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 Παράτηµα 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  
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µέχρι το τέλος Ιούνιου του 2012, τουλάχιστον κατά 80 τοις εκατό µέχρι το τέλος 
∆εκεµβρίου 2012  

και για την πλήρη εκκαθάριση των εκκρεµοτήτων µέχρι το τέλος Ιουλίου 2013, η 
Κυβέρνηση  

παρουσιάζει, στα τέλη Μαϊου 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 
∆ικονοµίας,  

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 ∆ιάταγµα το 
οποίο θα  

προβλέπει τον εξορθολογισµό και την αναδιοργάνωση των ειρηνοδικείων και την 
κατανοµή του  

κατάλληλου ανθρωπίνου 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 χρησηµοποιούν 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 ∆εκεµβρίου 2011 
για τη  

χρήση της ηλεκτρονικής καταχώρισης και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης της 
κατάστασης  
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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  

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 ∆ικονοµίας. 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 ∆ικονοµίας εκπονεί ένα 
λεπτοµερές  

έγγραφο το οποίο περιγράφει τις βασικές προτάσεις τροποποίησης του Κώδικα Πολιτικής  

∆ικονοµίας. [4ο τρίµηνο του 2012] 
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 Η Κυβέρνηση υλοποιεί το Προεδρικό ∆ιάταγµα σχετικά µε τη µεταρρύθµιση των 
ειρηνοδικείων, µε  

τη δηµιουργία της νέας δοµής τους, την πλήρωση των κενών θέσεων µε αποφοίτους της 
Εθνικής  

Σχολής ∆ικαστών 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  

∆εκεµβρίου 2013. [2ο τρίµηνο του 2013] 

 

 5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

 

 Η ∆ιεύθυνση 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 ∆ΝΤ ή άλλους οργανισµούς σε τοµείς προτεραιότητας. Η Οµάδα ∆ράσης 
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  
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του προσωπικού του ∆ΝΤ σε τακτική βάση. 

 

 Τα στοιχεία θα αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: 

 

 ecfin-greece-data@ec.europs.eu 

 

 Η 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                       Μηνιαίως, 15 ηµέρες µετά το 
τέλος 

εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισµού                      κάθε µήνα- αυτά τα στοιχεία θα  

(συµπεριλαµβανοµένης της ανάλυσης ανά                     περιλαµβάνονται επίσης σε 
επόµενες 

κύρια κατηγορία εσόδων και δαπανών και ανά             διαβιβάσεις σε περίπτωση 
αναθεώρησης 

Υπουργείο) 

 

(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από το 

Υπουργείο Οικονοµικών)   

 

Επικαιροποιηµένα µηνιαία σχέδια για την εκτέλεση        Μηνιαίως, 30 ηµέρες µετά  

του κρατικού προϋπολογισµού για το υπόλοιπο            το τέλος κάθε µήνα 

του έτους, συµπεριλαµβανοµένης της ανάλυσης  

ανά κύρια κατηγορία εσόδων και δαπανών και ανά  

Υπουργείο. 

 

(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από το 

Υπουργείο Οικονοµικών).   

 

Μηνιαία στοιχεία για τη µισθολογική δαπάνη                   Μηνιαίως, 30 ηµέρες µετά το 

του δηµοσίου (της γενικής κυβέρνησης                           τέλος κάθε µήνα (έναρξη 

συµπεριλαµβανοµένης µιας ανάλυσης σε                          Ιούνιος 2010) 

ονοµαστικούς µισθούς και επιδόµατα των  

δηµοσίων υπαλλήλων ανά Υπουργείο και δηµόσιο  

φορέα), τον αριθµό των εργαζοµένων  
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(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)  

 

Προκαταρκτικά µηνιαία ταµειακά στοιχεία για                       Μηνιαίως, 30 ηµέρες µετά  

τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, εκτός του                    το τέλος κάθε µήνα - αυτά  

Κράτους.                                                                               τα στοιχεία θα 
περιλαµβάνονται 

                                                                                              επίσης σε επόµενες 
διαβιβάσεις 

(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από τo                                 σε περίπτωση 
αναθεώρησης 

Υπουργείο Οικονοµικών) 

 

Μηνιαία στοιχεία προσωπικού: αριθµός υπαλλήλων,               Μηνιαίως, 30 ηµέρες µετά 

προσλήψεις, αποχωρήσεις, µετατάξεις µεταξύ                        το τέλος κάθε µήνα 

κυβερνητικών φορέων, και από και προς την  

εργασιακή εφεδρεία, ανά φορέα 

 

(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από τα Υπουργεία  

Εσωτερικών και Οικονοµικών) 

 

Εβδοµαδιαία στοιχεία για την ταµειακή θέση της                  Εβδοµαδιαίως την 
Παρασκευή, µε 

κυβέρνησης µε αναφορά στις χρήσεις και στις                       αναφορά στην 
προηγούµενη Πέµπτη.  

πηγές κεφαλαίου καθώς και στον αριθµό των  

καλυπτόµενων ηµερών. 

(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από το 

Οικονοµικών)  

 

Στοιχεία για τη χρηµατοδότηση κάτω -από-τη-γραµµή       Μηνιαίως, όχι αργότερα από 
15 ηµέρες 

της γενικής κυβέρνησης                                                       µετά το τέλος κάθε µήνα 
-αυτά τα 
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(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από το                               στοιχεία θα 
περιλαµβάνονται και σε 

Υπουργείο Οικονοµικών)                                                      επόµενες διαβιβάσεις σε 
περίπτωση     

                                                                                            αναθεώρησης.   

 

Στοιχεία εκκρεµών οφειλών (συµπεριλαµβανοµένων            Τριµηνιαίως, εντός 55 
ηµερών 

των ληξιπρόθεσµων) της γενικής κυβέρνησης                       µετά το τέλος κάθε 
τριµήνου. 

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)  

 

Στοιχεία σχετικά µε τη χρήση των δανείων                       Τριµηνιαίως, έως το τέλος 
κάθε 

διεθνούς βοήθειας κατανεµηµένα στις                               τριµήνου. 

ακόλουθες κατηγορίες: Ταµείο 

Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, 

δεσµευµένος λογαριασµός, αποπληρωµή 

χρέους, πληρωµές τόκων, άλλες 

δηµοσιονοµικές ανάγκες, δηµιουργία 

ταµειακού αποθεµατικού - ανά τρίµηνο και 

σωρευτικά.  

 

Στοιχεία για το ∆ηµόσιο 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        Μηνιαίως, εντός ενός 
µήνα. 

αποπληρωµές µηνιαίως, διαχωρισµός µεταξύ  

βραχυπρόθεσµου χρέους (έντοκα γραµµάτεια του  

∆ηµοσίου και άλλο βραχυπρόθεσµο χρέος) και  

µακροπρόθεσµου χρέους (οµόλογα και άλλο µακροπρόθεσµο  

χρέος). 
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Στοιχεία σχετικά µε τις προγραµµατισµένες  

µηνιαίες εκροές τόκων. 

(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από το Υπουργείο  

Οικονοµικών) 

 

Στοιχεία ιδιωτικοποιηθέντων στοιχείων                                    Μηνιαίως 

ενεργητικού και εσόδων που εισπράχθηκαν. 

(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από το 

Υπουργείο Οικονοµικών)   

 

Στοιχεία για τις δηµόσιες επιχειρήσεις: έσοδα,                       Μηνιαίως, εντός τριών 
εβδοµάδων µετά 

δαπάνες, µισθοδοσία, αριθµός υπαλλήλων και                      το τέλος κάθε µήνα για τις 
δέκα   

υποχρεώσεις (των λήξεων του χρέους των                           µεγαλύτερες επιχειρήσεις.  

δηµόσιων επιχειρήσεων).                                                      Τριµηνιαίως, εντός τριών 
εβδοµάδων 

(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από το                                από το τέλος κάθε 
τριµήνου για 

Υπουργείο Οικονοµικών)                                                       τις άλλες επιχειρήσεις. 

 

                                                                                             Τριµηνιαίως για τη 
λήξη των 

                                                                                             υποχρεώσεων των 
κρατικών  

                                                                                             επιχειρήσεων.   

 

Μηνιαία κατάσταση των συναλλαγών µέσω των                  Μηνιαίως, στο τέλος κάθε 
µήνα. 

λογαριασµών εκτός προϋπολογισµού. 

(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από τα Υπουργεία  

Οικονοµικών και Παιδείας) 

 

Μηνιαία στοιχεία των συναλλαγών των ειδικών                     Μηνιαίως, στο τέλος κάθε 
µήνα 

λογαριασµών. 

(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από το 

Υπουργείο Οικονοµικών).  

 

Έκθεση προόδου για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων      Τριµηνιαίως, πριν την 
έναρξη της  
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πολιτικής                                                                                  αντίστοιχης 
αξιολόγησης. 

(Η έκθεση εκπονείται από το Υπουργείο 

Οικονοµικών)   

 

Μηνιαία στοιχεία για τις δαπάπες υγείας των                            Μηνιαίως, εντός τριών 
εβδοµάδων  

ταµείων κοινωνικής ασφάλισης µε χρονική                              από το τέλος κάθε µήνα. 

υστέρηση τριών εβδοµάδων µετά το τέλος του                       Έναρξη µε τα στοιχεία 
Ιανουαρίου  

αντίστοιχου τριµήνου.                                                              2011 για τα ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, 
ΟΓΑ  

(Στοιχεία που συγκεντρώνονται από τα                                    και ΟΠΑ∆, και από τον 

Υπουργεία Εργασίας και Υγείας)                                                 Απρίλιο του 2011 για 
τα άλλα  

                                                                                                ταµεία. 

 

             Παρέχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος 

 

 

Στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού                         Εβδοµαδιαίως, την 
επόµενη εργάσιµη  

της Τράπεζας της Ελλάδος                                                      ηµέρα 

 

Στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού                         Μηνιαίως, 30 ηµέρες µετά 
το 

του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος -                                τέλος κάθε µήνα  

συγκεντρωτικοί νοµισµατικοί ισολογισµοί των  

πιστωτικών ιδρυµάτων 

 

Εξέλιξη της εξωτερικής χρηµατοδότησης των                        Μηνιαίως, 15 ηµέρες µετά 
το τέλος 

ελληνικών τραπεζών στις θυγατρικές τους στο                       κάθε µήνα 

εξωτερικό  

 

Έκθεση για τη ρευστότητα του τραπεζικού                           Εβδοµαδιαίως, την επόµενη 
εργάσιµη 

συστήµατος  

 

Έκθεση  για την εξέλιξη των δεικτών                                     Τριµηνιαίος, 30 ηµέρες 
µετά τη 
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χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας                                        δηµοσίευση στοιχείων του 
κάθε 

                                                                                              τριµήνου.  

 

Έκθεση για τα αποτελέσµατα των τακτικών                          Τριµηνιαίος, 15 ηµέρες 
µετά το τέλος 

τριµηνιαίων τεστ αξιολόγησης φερεγγυότητας                       κάθε τριµήνου, σύµφωνα 
µε τη 

υπό ακραίες συνθήκες                                                            διαθεσιµότητα στοιχείων  

 

Σταθµισµένος µέσος όρος του δείκτη δανείου-αξίας              Ετησίως. 

(LTV) για νέα δάνεια µε ενέχυρο επί ακινήτων 

 

     Παρέχονται από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας 

 

 Αναλυτική έκθεση για τον ισολογισµό του                               Εβδοµαδιαίως, την 
επόµενη  

Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας                             εργάσιµη µέρα.  

µε αναφορά και επεξήγηση για τις µεταβολές των  

λογαριασµών 

 

 

 Παράρτηµα 2: Στατιστικά στοιχεία που θα δηµοσιέονται από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης 
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  
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(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) To 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.  

 

  (ν) 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: 
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 (i) Αριθµός υποθέσεων εταιρικής αφερεγγυότητας. 

 

 (ii) Μέση διάρκεια υποθέσεων εταιρικής αφερεγγυότητας. 

 

 (iii) Μέσο κόστος υποθέσεων εταιρικής αφερεγγυότητας. 

 

 (δ) έως το τέλος ∆εκεµβρίου 2012, τριµηνιαίες επικαιροποιήσεις των πληροφοριών των 
(α) έως (γ)  

ανωτέρω. 

 

 Συντοµογραφίες 

 

 ΑΣΕΠ                Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού 

 CPB                  Κεντρική Αρχή Προµηθειών 

 ∆ΕΠΑ                ∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου 

 DRG                  Κλειστό Ενοποιηµένο Νοσήλιο 

 DSO                  ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου ∆ιανοµής 

 ΕΚΤ                   Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

 ΕΟΧ                  Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος 

 ΕΕΤΤ                 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & 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 

 ΤΑΙΠΕ∆              Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού ∆ηµοσίου 

 Η∆ΙΚΑ                Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης 

 ∆ΝΤ                    ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 

 ΚΤΕΛ                  Κοινά Ταµεία Εισπράξεων Λεωφορείων 
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 ΥΦΑ                   Υγροποιηµένο Φυσικό Αέριο 

 LTV                    ∆είκτης ∆ανείου-Αξίας 

 MEFP                 Μνηµόνιο Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής 

 Μ∆Σ                   Μεσοπρόθεσµη ∆ηµοσιονοµική 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 

 ∆ΕΗ                    ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού 

 ΥΜΣ                   Υπηρεσία Μίας Στάσης 

 ΡΑΕ                   Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας 

 RSPP                 Πρόγραµµα Πολιτικής για το Ραδιοφάσµα 

 ΕΑΠ                   Ενιαία Αρχή Πληρωµών 

 ΕΑ∆Σ                 Ενιαία Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

 ∆Α                     ∆ιαδριατικός Αγωγός 

 ∆Ε∆-Μ               ∆ιευρωπαϊκό ∆ίκτυο Μεταφορών 

 ΤSO                  ∆ιαχειριστής ∆ικτύου Μεταφοράς 

 ΠΟΥ                  Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας 

 

 

  
  Αρθρο :ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ V_ 3 
 
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ V_ 3_ ΕΛΛ 

 

 ΕΛΛΑ∆Α: ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ (ΤΜΣ) 

 

 [ ] Φεβρουαρίου 2012 

 

 1. Το παρόν Τεχνικό Μνηµόνιο Συνεννόησης (ΤΜΣ) 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  
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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 ∆ολάρια ΗΠΑ, €1 = 100.63 Γιέν Ιαπωνίας, 
€1.1772= 1  

ΕΤ∆ (Ειδικά Τραβηχτικά ∆ικαιώµατα) 

 

 Γενική Κυβέρνηση 

 

 3. Ορισµός: Για τους σκοπούς του προγράµµατος η Γενική Κυβέρνηση περιλαµβάνει: 

 

 • Την κεντρική κυβέρνηση. Αυτή περιλαµβάνει: 

 

 . 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  

«∆ηµόσια Λογιστική, Έλεγχος των Κυβερνητικών ∆απανών και άλλοι Κανονισµοί» καθώς 
και  

άλλους φορείς που ανήκουν στον προϋπολογισµό της κεντρικής κυβέρνησης. 

 

 . Άλλους φορείς ή λογαριασµούς εκτός προϋπολογισµού (EBFs) που δεν αποτελούν 
µέρος του  

κρατικού προϋπολογισµού, αλλά οι οποίοι, στο πλαίσιο των κανόνων του Ευρωπαϊκού  
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Συστήµατος Λογαριασµών (ESA95) («ESA95 Εγχειρίδιο για το δηµόσιο έλλειµµα και το 
δηµόσιο  

χρέος"), κατατάσσονται στην κεντρική κυβέρνηση. Εδώ περιλαµβάνεται το ΕΤΕΡΠΣ και 
το Ταµείο  

∆ηµόσιας Περιουσίας. 

 

 . Τις ακόλουθες κρατικές επιχειρήσεις και οργανισµούς που περιλαµβάνονται από την 
Εθνική  

Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ) στον ορισµό της κεντρικής κυβέρνησης (ΑΤΤΙΚΟ METPO, 
ΕΘΕΛ,  

ΗΛΠΑΠ, ΕΛΓΑ, Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα ΑΒΕΕ, ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΡΤ, 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  

ΚΥΜΗΣ ΕΠΕ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΚΕΕΛΠΝΟ, EOT, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α, 
ΜΟ∆ 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  

(∆ΠΧΠ). 

 

 • 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. 

 

 • Αλλους 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 ∆ΝΤ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και το  

προσωπικό της ΕΚΤ για τυχόν δηµιουργία τέτοιων νέων ταµείων ή και προγραµµάτων. Η 
γενική  
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(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 ∆ΝΤ 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, ΟΑΕ∆). 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. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ, ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΌΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΣΥΝΕΧΟΥΣ  

ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ: ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

 

 Α. Ανώτατο όριο στο πρωτογενές ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης σε τροποποιηµένη 
ταµειακή  

βάση (Κριτήριο Απόδοσης) 
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 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 
∆ηµοσίων  

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 ∆ηµόσιας 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 NATO 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  
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για τους εργαζόµενους της ∆ΕΗ, το αποθεµατικό, πληρωµές τόκων, µεταβιβάσεις για τη 
διευθέτηση  

παλαιών χρεών, πληρωµές για εξοπλιστικές προµήθειες σε ταµειακή βάση, δαπάνες για 
το NATO,  

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 ∆ηµοκρατίας και Ελληνικό Κοινοβούλιο) 
θα  



 441

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  

∆εσµεύσεων αξιολογηθούν από το ∆ιεθνές 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): 

 

 . 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. 

 

 . 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. 

 

 . Η 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  
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ληξιπρόθεσµων οφειλών των δηµόσιων νοσοκοµείων (νοσοκοµεία ΕΣΥ) προς φορείς 
εκτός της  

γενικής κυβέρνησης. 

 

 . 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. 

 

 . 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  
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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 ∆ιεθνές 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. 

 

 . 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 
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 . Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων που έχουν εκδοθεί από ελληνικές εταιρείες διαχείρισης 

 

 . Συµµετοχές σε οµόλογα κεντρικής κυβέρνησης 

 

 . Αλλα οµόλογα που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό 

 

 . 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 (Α∆Ε) ορίζεται, σε συναλλακτική βάση, ως η αλλαγή των 
συνολικών  

στοιχείων ενεργητικού µείον των στοιχείων παθητικού των Α∆Ε, προσαρµοσµένα για 
µεταβολές  

της αποτίµησης, µείον τις εγγυήσεις που έχουν καταπέσει από φορείς που 
ενσωµατώθηκαν στη  

γενική κυβέρνηση. Οι Α∆Ε θα περιλαµβάνουν τις κάτωθι επιχειρήσεις και οργανισµούς: 
ΕΛΓΑ,  

ΚΕΕΛΠΝΟ, ΟΠΕΚΕΠΕ (εξαιρουµένου του λογαριασµού ΕΛΕΓΕΠ), EOT, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, 
Ελληνικά  

Αµυντικά Συστήµατα ΑΒΕΕ, ΕΡΤ, ΕΘΕΛ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΗΛΠΑΠ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΥΜΗΣ ΕΠΕ,  

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α, ΜΟ∆ Α.Ε., ΟΣΕ). 

 

 . Τα στοιχεία ενεργητικού περιλαµβάνουν 

 

 . Καταθέσεις των Α∆Ε στη Τράπεζα της Ελλάδος και καταθέσεις των ∆Ε σε 
χρηµατοπιστωτικά  

ιδρύµατα (εγχώρια και ξένα). Οι καταθέσεις θα µετρούνται σε ονοµαστική αξία 
εξαιρουµένων των  

συσσωρευµένων τόκων 

 

 . Μετοχές που έχουν στην κατοχή τους οι ∆Ε και διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο 
Αξιών  

Αθηνών 

 

 • Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων που έχουν εκδοθεί από ελληνικές εταιρείες διαχείρισης 

 

 . Συµµετοχές σε οµόλογα κεντρικής κυβέρνησης 
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 . Αλλα οµόλογα που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό 

 

 . Τα στοιχεία παθητικού περιλαµβάνουν τα βραχυχρόνια και µακροχρόνια δάνεια από 
εγχώρια  

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα προς τις ∆Ε, 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 ∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση 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 (∆25). 

 

 . Οι δαπάνες του Εθνικού Ταµείου ∆ηµόσιας Περιουσίας (ΕΤ∆Π) δεν 
συµπεριλαµβάνονται στις  

δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνησης και ορίζονται ως η µεταβολή στις καταθέσεις του 
ΕΤ∆Π,  

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 ΕΤ∆Π 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 απο 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 

 

 . Για τους σκοπούς του προγράµµατος, οι πρωτογενείς δαπάνες της κεντρικής 
κυβέρνησης που  
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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 ∆ΝΤ, 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. 

 

 . 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. 

 

 . 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 ∆εκέµβριο 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 ∆ΝΤ από το Γενικό Λογιστήριο 
του  
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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 έκτος προϋπολογισµού  

συµπεριλαµβανοµένων των ΕΤΕΡΠΣ, ΑΚΑΓΕ καθώς και δηµόσιων επιχειρήσεων που 
έχουν ενταχθεί  

στη γενική κυβέρνηση θα παρέχονται στο ∆ΝΤ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην ΕΚΤ 
από το ΓΛΚ  

σε συνεργασία µε την ∆/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 ∆απανών 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  
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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. ∆απάνες 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 ∆ΝΤ. 

 

 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  
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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 ∆εσµεύσεων αξιολογηθούν από το ∆ιεθνές 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. 

 

 ∆. 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. ∆ε 
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  
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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 
επένδυσες  

σε µετοχικό κεφάλαιο χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (ανταποδοτική κεφαλαιοποίηση), 
µη  

ανταποδοτική ανακεφαλαιοποίηση και εξαγορά προβληµατικών περιουσιακών στοιχείων. 
Το  

προσωπικό του ∆ΝΤ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΚΤ θα πρέπει να ενηµερώνετε 
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 ∆ηµοκρατίας 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 ∆εκεµβρίου 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 ∆ΝΤ 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) 
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 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 οποιες 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  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) 
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 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 
∆ηµόσιας  

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 ∆ηµόσιας Περιουσίας. 
Τα έσοδα,  

θα καταγράφονται ως εισροή µετρητών που εισπράττονται από το Ταµείο ∆ηµόσιας 
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  
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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 ∆ηµόσιας 
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 
∆ηµόσιας  

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 ∆ηµόσιας 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  
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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 ∆ΝΤ από το Υπουργείο Οικονοµικών, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και 
την  

Τράπεζα της Ελλάδος. Οι αρχές θα διαβιβάζουν έγκαιρα στο ∆ΝΤ, στην Ε.Ε. και το 
προσωπικό της  

ΕΚΤ τυχόν αναθεωρήσεις των δεδοµένων. 

 

 ΙΙ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΟΡΟΣΗΜΩΝ 

 

 23. ∆ιαρθρωτικό 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 
ο  

ολοκληρωµένος στο σύστηµα διαχείρισης υποθέσεων ELENXIS, συµπεριλαµβανοµένης 
της 

υπογραφής από τον προϊστάµενο έλεγχου, 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  



 455

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 ∆εκέµβριο του 2012 

 

 26. ∆ιαρθρωτικό ορόσηµο για την πρόοδο της Οικονοµικής ∆ιαχείρισης του ∆ηµοσίου 
του 2012. Η  

πρόοδος στην εφαρµογή των παρεµβάσεων στον τοµέα της Οικονοµικής ∆ιαχείρισης του 
∆ηµοσίου  

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 ∆εκέµβριο 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 τo 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  
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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 ∆εκέµβριο 2012 εκτός και εάν οι διαφορές µεταξύ των  

ερωτηµατολογίων και της ηλεκτρονικής πλατµόρφας έχουν εξαλειφθεί. 

 

    Πίνακας 1. ∆ιαρθρωτικό Ορόσηµο για τη ∆ιοίκηση του Εισπρακτικού Μηχανισµού 

                                                                                            Στόχοι 2012 1/ 

 

Τοµέας                                         ∆είκτης                                        Τέλη Ιουνίου     
Τέλη ∆εκεµβρίου 

 

Είσπραξη ληξιπρόθεσµων οφειλών 

    a. Είσπραξη ληξιπρόθεσµων οφειλών βεβαιωµένων έως τέλη 

        ∆εκεµβρίου 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                                                                        150                       
300 

    b.  Αριθµός ολοκληρωµένων προσωρινών ελέγχων µε βάση  

         κριτήρια ρίσκου (ΦΠΑ, παρακρατήσεων, επιστροφών  

         απαλλαγών κ.α.)                                                                        150                       
325 

         

         Εκ των οποίων επιτόπιοι έλεγχοι                                                  25                      
100 

 

    c.  Εισπράξεις βεβαιωµένων φόρων και προστίµων από  

        όλους τους ολοκληρωµένους αναλυτικούς  

        και προσωρινούς ελέγχους (% βεβαιωµένων φόρων  

        και προστίµων)                                                                             50%                   
50% 

 

 Έλεγχοι και εισπράξεις αυτοαπασχολούµενων και ατόµων µε  

 µεγάλη περιουσία 
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    a.   Αριθµός ολοκληρωµένων νέων αναλυτικών ελέγχων µε βάση  

          κριτήρια ρίσκου αυτοαπασχολούµενων και ατόµων µε µεγάλη  

          περιουσία 2/                                                                              600                    
1.300 

    b.   Εισπράξεις βεβαιωµένων φόρων και προστίµων από τους  

          ολοκληρωµένους αναλυτικούς ελέγχους (% βεβαιωµένων  

          φόρων και προστίµων)                                                                 50%                  
50% 

 

Έλεγχοι και εισπράξεις για µη απόδοση ΦΠΑ 

 

     a.   Αριθµός ολοκληρωµένων αναλυτικών ελέγχων για µη- 

           απόδοση ΦΠΑ                                                                          5.000               
10.000 

 

     b.  Εισπράξεις βεβαιωµένων φόρων και προστίµων από τους   

          ολοκληρωµένους αναλυτικούς ελέγχους (% βεβαιωµένων  

          φόρων και προστίµων)                                                               20%                   
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. ∆ιαρθρωτικό Ορόσηµο για την ∆ιοίκηση Οικονοµικών του ∆ηµοσίου 

                                                                                                                Στόχοι 
2012 1/ 

Τοµέας              ∆είκτης                                                                Τέλη Ιουνίου    
Τέλη ∆εκεµβρίου 

  

Έλεγχος ∆απανών 

      

          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;  
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              4) Ληξιπρόθεσµες Οφειλές (για Τακτικό Π/Υ και Π∆Ε) στο  

              τέλος κάθε µήνα µε στοιχεία από το µητρώο δεσµεύσεων        70%                 
90% 

    

           b.  ∆ιαφορές 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 συνολικών ληξιπρόθεσµων  

                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  
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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 ∆ιακανονισµού Χρηµατοδότησης Αµεσης 
Ετοιµότητας  

(∆ΧΑΕ - 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  
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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. [Εχουµε 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 ∆ιευρυµένης ∆ιευθέτησης Πιστωτικής ∆ιευκόλυνσης (∆∆Π∆) (Extended Fund 
Facility  

(EFF)) (ύψους ΕΤ∆ (SDR) [xx] δισεκατοµµυρίων ([x,xxx] τοις εκατό του µεριδίου, € [xx]  

δισεκατοµµύρια). Ζητάµε την ακύρωση της υφιστάµενης ∆Ε∆ (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,  
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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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ΝΤ 
για την  

εξέταση της ΠΠ∆]. 

 

 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                               ∆ιοικητής 

& Υπουργός Οικονοµικών                                      της Τράπεζας της Ελλάδας 
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                           ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ 

                                                 Αθήνα, [Χ] Φεβρουαρίου 2012 

 

Κυρία Κριστίν Λαγκάρντ  

∆ιευθύνουσα Σύµβουλο  

∆ιεθνούς 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 Αµεσης 
Ετοιµότητας  

(∆ΧΑΕ - Stand-by Arrangement/SBΑ) 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  
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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. [Εχουµε 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. 
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 Για τη στήριξη του φιλόδοξου πολυετούς προγράµµατος µας, ζητάµε µια [τριετή] 
διευθέτηση στο  

πλαίσιο της ∆ιευρυµένης ∆ιευθέτησης Πιστωτικής ∆ιευκόλυνσης (∆∆Π∆) (Extended Fund 
Facility  

(EFF)) (ύψους ΕΤ∆ (SDR) [xx] δισεκατοµµυρίων ([x,xxx] τοις εκατό του µεριδίου € [xx]  

δισεκατοµµύρια). Ζητάµε την ακύρωση της υφιστάµενης ∆ΧΑΕ (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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ΝΤ 
για την  

εξέταση της ΠΠ∆]. 

 

 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  
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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                           ∆ιοικητής  

& Υπουργός Οικονοµικών                                  της Τράπεζας της Ελλάδας 

 

 

  
  Αρθρο :5 
 
 

 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 επί µέρους διατάξεις του. 

 

  Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την 
εκτέλεσή  

του ως νόµου του Κράτους. 

 

 Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2012 

 

                                         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

                                             ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 

 

                                                   Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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                                                ΛΟΥΚΑΣ ∆. ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΣ 

 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                  Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

                                                                            ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ                                        ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

 

                                              ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

   ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ                                  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

   ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

  

          ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ                                   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ 

 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ        ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

        ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ                                          ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ      ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

                                                                                           ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

         ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ                                         ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ 

  

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ                            ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ                                             ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

                                                                                ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ                                        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ 

  

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ,                     ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

 ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ 

 

 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                           ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 

 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                         ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ                                            ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 
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 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                   ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

 ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 

     ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ                                       ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                 ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  

 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ                    ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

  ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙ∆ΗΣ                                               ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

 ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ                                             ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ 

 

 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΨΗΣ 

 

 Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.  

 

 Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2012 

 

 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

 

 

  
   
 
 


