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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 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, Aναπληρωτή
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, («ΕΤΧΣ»),

(Β)

της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας (εφεξής αναφερόµενη ως «Ελλάδα», που εκπροσωπείται από
τον Υπουργό Οικονοµικών,
ως το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος (το «Επωφελούµενο Κράτος Μέλος»), και

(Γ)

Της Τράπεζας της Ελλάδος, που εκπροσωπείται από το ∆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 Ένωσης, 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 από ανέκκλητες και ανεπιφύλακτες εγγυήσεις (καθεµία η «Εγγύηση») των κρατών µελών της ευρωζώνης, που ενεργούν
ως εγγυητές αναφορικά µε τα εν λόγω Μέσα Χρηµατοδότησης, όπως ορίζεται στους όρους
της παρούσας. Οι Εγγυητές (οι «Εγγυητές») των Μέσων Χρηµατοδότησης που εκδόθηκαν ή
συνοµολογήθηκαν από το ΕΤΧΣ αποτελούνται από κάθε κράτος µέλος της ευρωζώνης (εξαιρουµένου οποιουδήποτε κράτους µέλους της ευρωζώνης που είναι ή έχει καταστεί Απερχόµενος Εγγυητής (όπως ορίζεται κατωτέρω) πριν από την έκδοση των εν λόγω Μέσων Χρηµατοδότησης). Τα Μέσα Χρηµατοδότησης εκδίδονται ή συνοµολογούνται είτε αυτοτελώς είτε
επί τη βάσει προγράµµατος έκδοσης χρέους (το «Πρόγραµµα Έκδοσης Χρέους του
ΕΤΧΣ») σύµφωνα µε τους Κανόνες Χρηµατοδότησης ΕΤΧΣ (όπως ορίζονται κατωτέρω).

(3)

Στις 8 Μαΐου 2010, το Βασίλειο του Βελγίου, η Ιρλανδία, το Βασίλειο της Ισπανίας, η Γαλλική ∆ηµοκρατία, η Ιταλική ∆ηµοκρατία, η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, το Μεγάλο ∆ουκάτο του
Λουξεµβούργου, η ∆ηµοκρατία της Μάλτας, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, η ∆ηµοκρατία
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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 εκταµιεύσεις από την Ελλάδα υπό την Χρηµατοδοτική Ενίσχυση των κρατών
µελών της ευρωζώνης.

(5)

Στις [•] 2012 ένα Μνηµόνιο Συνεννόησης (το «Μνηµόνιο PSI» υπεγράφη µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελλάδας και της Τράπεζας της Ελλάδος αναφορικά µε (i) µια εθελοντική συναλλαγή διαχείρισης υποχρεώσεων µέσω της εθελούσιας ανταλλαγής οµολόγων που
θα συναφθεί µεταξύ της Ελλάδας και ορισµένων επενδυτών του ιδιωτικού τοµέα όπως περιγράφεται στη δήλωση της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου 2011 (η «Εθελοντική Συναλλαγή ∆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 (iv) η παροχή
ενίσχυσης σε πραγράµµατα ανακεφαλαιοποίησης πιστωτικών ιδρυµάτων στην Ελλάδα. Το
Μνηµόνιο PSI είναι ξεχωριστό και συµπληρωµατικό προς το αρχικό Μνηµόνιο Συνεννόησης
που υπεγράφη στις 3 Μαΐου 2010, όπως έχει πρόσφατα τροποποιηθεί από το συµπληρωµατικό Μνηµόνιο Συνεννόησης (Πέµπτο Παράρτηµα) της 6ης ∆εκεµβρίου 2011, µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελλάδας και της Τράπεζας της Ελλάδος (το «Μνηµόνιο Συνεννόησης 2011»), το οποίο µαζί µε το Μνηµόνιο PSI και κάθε άλλο συµπληρωµατικό ή µεταγενέστερο µνηµόνιο συνεννόησης ή παράτηµα σε οποιοδήποτε από αυτά, θα αποκαλείται το
«Μνηµόνιο»).

(6)

Κατόπιν αιτήµατος της Ελλάδας για χρηµατοδοτική ενίσχυση και σύµφωνα µε το Μνηµόνιο
PSI, το ΕΤΧΣ κατήρτισε ή θα καταρτίσει Συµβάσεις Χρηµατοδοτικής ∆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 [30.000.000.000], προκειµένου να επιτρέψει στην Ελλάδα να χρηµατοδοτήσει, εν µέρει, την Εθελοντική Συναλλαγή ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων (η «∆ιευκόλυνση PSI ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων»), (ii) στις [.] 2012, σύµβαση χρηµατοδοτικής ενίσχυσης ύψους µέχρι
ΕΥΡΩ 35.000.000.000, προκειµένου να επιτρέψει στην Ελλάδα να χρηµατοδοτήσει την Προσφορά Επαναγοράς (η «Συµφωνία Πιστωτικής Αναβάθµισης ΕΚΤ»), (iii) στις [.] 2012,
σύµβαση χρηµατοδοτικής ενίσχυσης ύψους ΕΥΡΩ [5.700.000.000] µε σκοπό τη διενέργεια
πληρωµών σχετικά µε δεδουλευµένους τόκους που απορρέουν από ορισµένα ανεξόφλητα
κρατικά οµόλογα της Ελλάδος στο πλαίσιο της Εθελοντικής Συναλλαγής ∆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 (iv) στις [.] 2012, σύµβαση χρηµατοδοτικής ενίσχυσης ύψους ΕΥΡΩ
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[23.000.000.000] µε σκοπό τη χρηµατοδότηση της ανακεφαλαιοποίησης ορισµένων πιστωτικών ιδρυµάτων στην Ελλάδα (η «∆ιευκόλυνση Ανακεφαλαιοποίησης Τραπεζών»).
(7)

Η παρούσα Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης 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 PSI και την έναρξη ισχύος της παρούσας, σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας.

(10)

Η Ελλάδα, το ΕΤΧΣ και η Τράπεζα της Ελλάδος ( υπό την ιδιότητα της ως εµπιστευµατοδόχου οµολογιών, εφεξής ο «Εµπιστευµατοδόχος Οµολογιών», και υπό την ιδιότητα της ως
κοινού εντολοδόχου πληρωµών, εφεξής ο «Κοινός Εντολοδόχος Πληρωµών» έχουν συνάψει ή θα συνάψουν, κατά ή περί την ηµεροµηνία της παρούσας σύµβασης, µια σύµβαση συγχρηµατοδότησης (η «Σύµβαση Συγχρηµατοδότησης» αναφορικά µε την παρούσα Σύµβαση
και τα νέα κρατικά οµόλογα (τα «Νέα Ελληνικά Οµόλογα») που θα εκδοθούν από την Ελλάδα σύµφωνα µε την Εθελοντική Συναλλαγή ∆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 Επωφελούµενο Κράτος –Μέλος αναφορικά µε οποιαδήποτε άλλη σύµβαση χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης, διευκόλυνση ή άλλη συµφωνία που µπορεί να συναφθεί µεταξύ τους. Ειδικότερα, η Σύµβαση Συγχρηµατοδότησης δεν απονέµει οιοδήποτε δικαίωµα στους ∆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 τη καταπολέµηση της απάτης, της
διαφθοράς και άλλων παρατυπιών που επηρεάζουν την Χρηµατοδοτική Ενίσχυση παρέχονται
από τις αρχές του Επωφελούµενου Κράτους Μέλους.

Ως εκ τούτου, τα Μέρη συµφώνησαν ως εξής:
1.

ΟΡΙΣΜΟΙ
Στην παρούσα Σύµβαση (συµπεριλαµβανοµένων των προοιµίων) οι ακόλουθοι όροι έχουν το
ακόλουθο περιεχόµενο:
«Γνωστοποίηση Αποδοχής» σηµαίνει την έγγραφη ανακοίνωση του ΕΤΧΣ προς το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος 2 που αναφέρει το ποσό και τους λεπτοµερείς προσωρινούς οικονοµικούς όρους της Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης
που προτίθεται να παρέχει το ΕΤΧΣ στο Επωφελούµενο Κράτος Μέλος σύµφωνα µε την παρούσα.
«Ποσοστό Αποδοχής» σηµαίνει το ποσοστό αποδοχών της προσφοράς ανταλλαγής χρέους
που γίνεται από την Ελλάδα βάσει της Εθελοντικής Συναλλαγής ∆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)
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το συνολικό ποσό των ανεξόφλητων υποχρεώσεων χρέους της Ελλάδας, ή για εκείνο το οποίο έχει εγγυηθεί, που αποτελούν το αντικείµενο της Προσφοράς.
«Συνολικό Ποσό Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης» έχει το νόηµα που του αποδίδεται στον Όρο
2(1).
«Σύµβαση» σηµαίνει την παρούσα Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆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.
«Επωφελούµενο Κράτος Μέλος» σηµαίνει Ελλάδα.
«Εγγραφο Οµολογίας» έχει την έννοια που του αποδίδεται στη Σύµβαση Συγχρηµατοδότησης.
«Οµολογιούχος ∆ανειστής» έχει την έννοια που του αποδίδεται στη Σύµβαση Συγχρηµατοδότησης.
«Εργάσιµη Ηµέρα» σηµαίνει την ηµέρα στην οποία το σύστηµα πληρωµών TARGET2 είναι
ανοιχτό για συναλλαγές.
«Επιτροπή» σηµαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
«Προµήθεια ∆έσµευσης» σηµαίνει την προµήθεια που σχετίζεται µε την Αρνητική ∆ιακράτηση που προκύπτει από το απόθεµα ρευστότητας του ΕΤΧΣ, που διατίθενται στο ΕΤΧΣ
σύµφωνα µε κανόνες που µπορεί να υιοθετήσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΤΧΣ και να
εγκρίνουν οι Εγγυητές. Η πληρωµή της Αρνητικής ∆ιακράτησης που αντιστοιχεί ετησίως
στην παρούσα ∆ιευκόλυνση θα γίνεται είτε κατόπιν παραλαβής σχετικού τιµολογίου είτε µέσω εφαρµογής µιας ετήσιας Προµήθειας ∆έσµευσης ύψους [•] µονάδων βάσης που υπολογίζεται επί του Ποσού Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης που 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 ∆ιευκόλυνσης του
ΕΤΧΣ µπορεί να µεταβάλλεται κατά καιρούς από το διοικητικό συµβούλιο του ΕΤΧΣ και να
εγκρίνεται από τους Εγγυητές.
«Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης» σηµαίνει την έγγραφη ανακοίνωση του ΕΤΧΣ προς το
Επωφελούµενο Κράτος Μέλος σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παρατήµατος 3, που θέτει τους
οικονοµικούς όρους των Μέσων Χρηµατοδότησης που εκδίδονται κατά καιρούς από το
ΕΤΧΣ για την χρηµατοδότηση ή την αναχρηµατοδότηση των οφειλόµενων ποσών στην Ελλάδα σύµφωνα µε την παρούσα ∆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 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
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Χρηµατοδότησης, κατά τη διάρκεια της περιόδου από την ηµεροµηνία που η Οριστική Χρηµατοδότηση αναχρηµατοδοτεί την αντίστοιχη Ενδιάµεση Χρηµατοδότηση και για όσο διάστηµα το ΕΤΧΣ εξακολουθεί να έχει υποχρέωση καταβολής τόκου σύµφωνα µε αντίστοιχο
Μέσο Χρηµατοδότησης ή πράξη διαχείρισης διαθεσίµων σύµφωνα µε την Ενδιάµεση Χρηµατοδότηση, (γ) σε περίπτωση Οριστικής Χρηµατοδότησης που µπορεί να αναχρηµατοδοτηθεί από άλλη Οριστική Χρηµατοδότηση ή Ενδιάµεση Χρηµατοδότηση µέσω λειτουργίας
προχρηµατοδότησης κατά την περίοδο από την ηµεροµηνία που το ΕΤΧΣ αρχίζει να ευθύνεται για τόκους ή πράξεις διαχείρισης σύµφωνα µε τη νέα Οριστική Χρηµατοδότηση ή την
Ενδιάµεση Χρηµατοδότηση µέχρι την καταβολή της νέας Οριστικής Χρηµατοδότησης ή της
Ενδιάµεσης Χρηµατοδότησης στο Επωφελούµενο Κράτος Μέλος και (ii) κάθε απόδοση που
θα έχει πραγµατικά λάβει το ΕΤΧΣ, εάν το ΕΤΧΣ κατά τη διακριτική του ευχέρεια είχε επενδύσει το προκαταβληθέν ποσό ή το εναποµείναν ποσό αναχρηµατοδότησης σύµφωνα µε Ενδιάµεση Χρηµατοδότηση ή το προκαταβληθέν ποσό ή το εναποµείναν ποσό από αναχρηµατοδότηση προηγούµενης Οριστικής Χρηµατοδότησης. Αναφορικά µε την υποπερίπτωση (β)
ανωτέρω, εάν και όποτε στο µέλλον τεθεί στη διάθεση του ΕΤΧΣ απόθεµα ρευστότητας για
την ενδιάµεση περίοδο κατά την ανανέωση οποιασδήποτε Ενδιάµεσης Χρηµατοδότησης ή
Οριστικής Χρηµατοδότησης, το κόστος διακράτησης θα µετακυλύεται σε αυτό το απόθεµα
ρευστότητας και θα κατανέµεται σύµφωνα µε κανόνες που έχει τυχόν υιοθετήσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΤΧΣ και έχουν εγκρίνει οι Εγγυητές αναφορικά µε αυτό το απόθεµα
ρευστότητας.
«Απόφαση (-εις)» σηµαίνει [την απόφαση [του Eurogroup] µε ηµεροµηνία [•] ] [και [την απόφαση που έχει ληφθεί σύµφωνα µε το Άρθρο 136 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε ηµεροµηνία [•]] για την παροχή χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στην Ελλάδα.
«Σύµβαση(-εις) Εγγύησης» σηµαίνει κάθε πράξη(-εις) παροχής εγγύησης που έχει συναφθεί
από, µεταξύ άλλων, τους Εγγυητές και το ΕΤΧΣ σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης Πλαισίου.
«Οριστική Χρηµατοδότηση» σηµαίνει κάθε µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση µε την έκδοση ή συνοµολόγηση Μέσων Χρηµατοδότησης που χρηµατοδοτεί οριστικά το ποσό της Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης ή / και αναχρηµατοδοτεί µια Ενδιάµεση Χρηµατοδότηση ή άλλη Οριστική Χρηµατοδότηση.
«Ηµεροµηνία Εκταµίευσης» σηµαίνει αναφορικά µε την Χρηµατοδοτική Ενίσχυση υπό την
παρούσα Σύµβαση, την ηµεροµηνία της µεταφοράς των Χρεωστικών Τίτλων στο λογαριασµό
(τίτλων) του Επωφελούµενου Κράτους Μέλους που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε
οποιοδήποτε άλλο λογαριασµό που τυχόν συµφωνείται µεταξύ των Μερών. Η ηµεροµηνία
Εκταµίευσης θα πρέπει να είναι ηµεροµηνία επιλογής του ΕΤΧΣ που είναι (i) Εργάσιµη Ηµέρα, (ii) ηµέρα (πλην Σαββάτου ή Κυριακής) που οι Τράπεζες είναι ανοικτές για συναλλαγές
στο Λουξεµβούργο και στη χώρα του Επωφελούµενου Κράτους Μέλους και (iii) ηµέρα που
πέφτει εντός της Περιόδου ∆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 Επωφελούµενο
Κράτος Μέλος, µετά την εκτίµηση της Επιτροπής, σε συνεργασία µε την ΕΚΤ και το ∆ΝΤ,
ότι παρατηρήθηκε µη συµµόρφωση εκ µέρους του Επωφελούµενου Κράτους-Μέλους µε τα
µέτρα που εκτίθενται στο Μνηµόνιο Συνεννόησης το οποίο έχει ως αποτέλεσµα ή (όπως τυχόν καθορίζεται εγγράφως από το ΕΤΧΣ) θα µπορούσε να έχει ως αποτέλεσµα την µη εκταµίευση οποιασδήποτε επόµενης χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης ή δόσης αυτής η οποία είχε προγραµµατιστεί σύµφωνα µε τη Σύµβαση ή οποιασδήποτε µεταγενέστερης σύµβασης χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης µεταξύ του ΕΤΧΣ και του Επωφελούµενου Κράτους Μέλους. Η χρονικής περίοδος αναφορικά µε την οποία εφαρµόζεται η Αποτρεπτική Πληρωµή αρχίζει από
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την ηµεροµηνία του τελευταίου µέρους εκταµίευσης του Ποσού Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης
και διαρκεί µέχρι την ηµεροµηνία που θα γνωστοποιηθεί από το Eurogroup ή από την Οµάδα
Εργασίας του Eurogroup στο Επωφελούµενο Κράτος Μέλος η απόφαση αναφορικά µε τη µη
συµµόρφωση, η οποία εµποδίζει ή (όπως τυχόν καθορίζεται εγγράφως από το ΕΤΧΣ) θα εµπόδιζε µια νέα Εκταµίευση της χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης. Η Αποτρεπτική Πληρωµή θα
επιστέφεται πλήρως µαζί µε τυχόν δεδουλευµένους τόκους που προέκυψαν από την επένδυση
αυτού του ποσού όταν αρχίσει εκ νέου η εκταµίευση από το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος.
«ΕΚΤ» σηµαίνει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
«Κόστος Χρηµατοδότησης ΕΤΧΣ» σηµαίνει αναφορικά µε οποιαδήποτε Χρηµατοδοτική
Ενίσχυση, το πραγµατικό µέσο κόστος (µετά από αντιστάθµιση) χρηµατοδότησης του ΕΤΧΣ
για τη χρηµατοδότηση αυτής της Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης όπως καθορίζεται από το
ΕΤΧΣ. Το Κόστος Χρηµατοδότησης του ΕΤΧΣ υπολογίζεται από το ΕΤΧΣ προσθέτοντας (i)
το (µετά από αντιστάθµιση) µέσο κόστος χρηµατοδότησης της σχετικής Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης σύµφωνα µε τα Μέσα Χρηµατοδότησης που εκδίδεται για τη χρηµατοδότηση της
σχετικής Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης, εκφραζόµενο ως ετήσιο ποσοστό· για την αποφυγή
αµφιβολιών σε περίπτωση προεξοφληµένων Μέσων Χρηµατοδότησης (π.χ. οµόλογα µε µηδενικό τοκοµερίδιο), το κόστος χρηµατοδότησης υπολογίζεται µε αναφορά στην ονοµαστική
αξία του Μέσου Χρηµατοδότησης (ii) την ετήσια Προµήθεια ∆ιαχείρισης (µε ισχύ από την
την πρώτη περίοδο της Ηµεροµηνίας Εκταµίευσης της σχετικής Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης),
(iii) την Προµήθεια ∆έσµευσης και (iv) οποιαδήποτε Προµήθεια Εγγύησης, που απορρέει κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου. Το εν λόγω Κόστος Χρηµατοδότησης του ΕΤΧΣ αναπροσαρµόζεται για να περιοριστεί το αποτέλεσµα της στρογγυλοποίησης στον υπολογισµό
του τόκου επί των Μέσων Χρηµατοδότησης στη µορφή των τόκων ή γραµµατίων µε σταθερή
αξία και για να ληφθεί υπόψη τυχόν διαφορά στις περιόδους µε αναφορά στις οποίες υπολογίζεται ο τόκος σύµφωνα µε τα Μέσα Χρηµατοδότησης και σύµφωνα µε τη Σύµβαση και τα
έσοδα τυχόν προσωρινής επανεπένδυσης των εσόδων από τόκους από το ΕΤΧΣ όταν αυτές οι
περίοδοι εκτοκισµού διαφέρουν. Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε Ενδιάµεσης Χρηµατοδότησης η οποία χρηµατοδοτεί µια ειδικότερη Χρηµατοδοτική Ενίσχυση, το Κόστος Χρηµατοδότησης του ΕΤΧΣ υπολογίζεται µε αναφορά στο κόστος των κεφαλαίων που βαρύνει το ΕΤΧΣ
σύµφωνα µε την Ενδιάµεση Χρηµατοδότηση, που χρηµατοδοτεί την αντίστοιχη Χρηµατοδοτική Ενίσχυση, προσαρµοσµένο ως απαιτείται προκειµένου να καλύψει την περίοδο δεκατεσσάρων (14) Εργάσιµων Ηµερών µεταξύ των Ηµεροµηνιών Καταβολής Τόκων και των
Ηµεροµηνιών Καταβολής Κεφαλαίου σύµφωνα µε την παρούσα ∆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 του ΕΤΧΣ και τα οποία
φέρουν τόκο µε επιτόκιο συγκρίσιµο µε το επιτόκιο αγοράς, που θα ήταν πληρωτέο από το
ΕΤΧΣ για µέσα µε την ίδια ηµεροµηνία λήξης όπως οι Χρεωστικοί Τίτλοι ΕΤΧΣ.
«Κανόνες Χρηµατοδότησης ΕΤΧΣ» σηµαίνει τη στρατηγική χρηµατοδότησης και τους κανόνες του ΕΤΧΣ που υιοθετούνται κατά καιρούς από το διοικητικό συµβούλιο του ΕΤΧΣ και
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εγκρίνονται από τους Εγγυητές.
«Ποσοστό Χρηµατοδότησης ΕΤΧΣ» σηµαίνει τριάντα τοις εκατό (30%).
«Κανόνες Επενδύσεων ΕΤΧΣ» σηµαίνει τη στρατηγική επενδύσεων και τους κανόνες του
ΕΤΧΣ που υιοθετούνται κατά καιρούς από το διοικητικό συµβούλιο του ΕΤΧΣ και εγκρίνονται από τους Εγγυητές.
«Επιλέξιµα 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» σηµαίνει το ενιαίο νόµισµα κάθε κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο
υιοθετεί ή έχει υιοθετήσει το Ευρώ ως ενιαίο νόµισµα σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση. Το Ευρώ είναι το νόµισµα λογαριασµών και πληρωµής υπό την παρούσα Σύµβαση.
«Μέρος Τίτλων Ευρωζώνης» σηµαίνει το µέρος της Εθελοντικής Συναλλαγής ∆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).
«ΟΕΕ» σηµαίνει την Οµάδα Εργασίας του Εurogroup.
«∆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 Όρο 2(3)(β).
«Χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα» σηµαίνει την ΕΚΤ ή κάθε άλλο διεθνή οργανισµό, κεντρική
τράπεζα, εµπορική τράπεζα ή χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα που έχει εγκριθεί από το ΕΤΧΣ και
στο οποίο το ΕΤΧΣ, η Ελλάδα ή η Τράπεζα της Ελλάδος ανοίγει έναν ή περισσότερους λογαριασµούς για το σκοπό της παρούσας Σύµβασης.
«Πάροχος Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης» σηµαίνει τους ∆ανειστές σύµφωνα µε τη Σύµβαση
∆ανειακής ∆ιευκόλυνσης ή κάθε άλλο κυρίαρχο κράτος ή άλλο δανειστή που παρέχει χρηµατοδότηση στην Ελλάδα σε συνδυασµό µε τη Σύµβαση ∆ανειακής ∆ιευκόλυνσης 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
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µελών της ευρωζώνης και του ΕΤΧΣ, όπως τροποποιείται κατά καιρούς, η οποία καθορίζει,
µεταξύ άλλων, τους όρους και προϋποθέσεις υπό τις οποίες το ΕΤΧΣ παρέχει Χρηµατοδοτική
Ενίσχυση στα Κράτη µέλη της ευρωζώνης και χρηµατοδοτεί αυτή την Χρηµατοδοτική Ενίσχυση µε την έκδοση ή συνοµολόγηση Μέσων Χρηµατοδότησης που υποστηρίζονται από
Εγγυήσεις εκδόσεως των Εγγυητών.
«Ποσοστό Χρηµατοδότησης» σηµαίνει το ποσοστό ύψους [τριάντα (30) έως [εβδοµήντα
(70)]
«Χρέος Γενικής Κυβέρνησης» σηµαίνει το χρέος που συνιστά το χρέος της γενικής κυβέρνησης όπως ορίζεται σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Λογαριασµών του 1995 («EΣΛ
95») όπως εκτίθεται στον Κανονισµό του Συµβουλίου αρ. (ΕC) 2223/96 της 25ης Ιουνίου
1996 αναφορικά µε το Ευρωπαϊκό σύστηµα εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών στην
Κοινότητα, όπως τροποποιείται κατά καιρούς. Προς αποφυγή αµφιβολιών, ο όρος Χρέος Γενικής Κυβέρνησης θεωρείται ότι περιλαµβάνει τυχόν Νέα Ελληνικά Οµόλογα που εκδίδονται
σε συνάρτηση µε την Εθελοντική Συναλλαγή ∆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 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 .
«Περίοδος Εκτοκισµού» είναι, σε σχέση µε οποιαδήποτε Χρηµατοδοτική Ενίσχυση, η Πρώτη Περίοδος Εκτοκισµού και εν συνεχεία κάθε διαδοχική περίοδος δώδεκα (12) µηνών, όπως
καθορίζεται στη σχετική Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης, η οποία αρχίζει από την (και περιλαµβάνει) Ηµέρα Εκταµίευσης (ή την ηµέρα της προηγούµενης Ηµεροµηνίας Καταβολής
Τόκων για την αντίστοιχη Χρηµατοδοτική Ενίσχυση (στην περίπτωση µεταγενέστερων Περιόδων Εκτοκισµού)) και τελειώνει την (αλλά δεν περιλαµβάνει) κάθε Ηµεροµηνία Πληρωµής Τόκων.
«Επιτόκιο» είναι το ποσοστό που υπολογίζεται επί του Ποσού Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης
κατά τη διάρκεια κάθε Περιόδου Εκτοκισµού, όπως καθορίζεται από το ΕΤΧΣ, το οποίο ισούται µε το άθροισµα (α) του Κόστους Χρηµατοδότησης ΕΤΧΣ και (β) του Περιθωρίου (εάν υπάρχει) που εφαρµόζεται επί αυτού του Ποσού Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης.
«Ενδιάµεση Χρηµατοδότηση» είναι µία ενδιάµεση χρηµατοδότηση στην οποία έλαβε µέρος
το ΕΤΧΣ προκειµένου να χρηµατοδοτήσει µία Χρηµατοδοτική Ενίσχυση σύµφωνα µε τον
1

Η προσθήκη είναι κατ’ αρχή αποδεκτή, εάν όμοια πρόβλεψη περιλαμβάνεται στα Ομόλογα.
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Όρο 3(6)(δ), µέσω έκδοσης ή συµµετοχής σε Μέσα Χρηµατοδότησης σε προσωρινή βάση,
όπως βραχυπρόθεσµα χρεόγραφα, γραµµές χρηµατοδότησης διαθεσίµων, συµπεριλαµβανοµένης κάθε επανεπένδυσης, ανανέωσης ή αναχρηµατοδότησης τέτοιων χρηµατοδοτήσεων σε
προσωρινή βάση, οι οποίες χρηµατοδοτήσεις µπορούν να αναχρηµατοδοτηθούν από µία ή
περισσότερες Οριστικές Χρηµατοδοτήσεις. Προς αποφυγή αµφιβολιών, ο όρος «Προσωρινή
Χρηµατοδότηση» περιλαµβάνει επίσης την αναχρηµατοδότηση Οριστικής Χρηµατοδότησης
του συνόλου ή µέρους της Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης µέσω τέτοιων χρηµατοδοτήσεων σε
προσωρινή βάση εκκρεµούσης µίας αναχρηµατοδότησης του συνόλου ή µέρους αυτής της
Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης µέσω Οριστικών Χρηµατοδοτήσεων.
«∆απάνες Έκδοσης» είναι κάθε κόστος, τέλος ή έξοδο που πραγµατοποιήθηκε σε σχέση µε
την έκδοση ή τη σύναψη από το ΕΤΧΣ Χρεωστικών Τίτλων ΕΤΧΣ ή Μέσων Χρηµατοδότησης προκειµένου να χρηµατοδοτήσει µία Χρηµατοδοτική Ενίσχυση και τα οποία είναι ληξιπρόθεσµα και απαιτητά κατά ή περί την ηµεροµηνία έκδοσης αυτών των Μέσων Χρηµατοδότησης ή, κατά περίπτωση, την ηµεροµηνία που έλαβε χώρα η προσχώρηση σε αυτά τα Μέσα
Χρηµατοδότησης, καθώς και κάθε αναπροσαρµογή που αντιστοιχεί στην διαφορά στις καθαρές προσόδους των Μέσων Χρηµατοδότησης λόγω του ότι αυτά τα Μέσα Χρηµατοδότησης
δεν εκδόθηκαν στο άρτιο.
«Απώλεια Τόκου» είναι η διαφορά (εάν πρόκειται για ποσό µε θετικό πρόσηµο) µεταξύ του
Επιτοκίου επί ενός Ποσού Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης και του επιτοκίου που το ΕΤΧΣ θα
ελάµβανε (όπως καθορίζεται από το ΕΤΧΣ) από την επανεπένδυση των προπληρωµένων ή
πρόωρα αποπληρωµένων ποσών σε κάθε περίπτωση, για την περίοδο µεταξύ της ηµεροµηνίας πρόωρης αποπληρωµής και την ηµεροµηνία κατά την οποία η σχετική Χρηµατοδοτική Ενίσχυση είχε προγραµµατιστεί να αποπληρωθεί.
Το «Περιθώριο» είναι ίσο µε το µηδέν. ∆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 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» είναι το αρνητικό Κόστος ∆ιακράτησης από το ΕΤΧΣ σε σχέση µε
τη χρηµατοδότηση της σχετικής Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης.
«Νέα Ελληνικά Οµόλογα» είναι τα κρατικά οµόλογα που εκδίδονται από την Ελλάδα σε
σχέση µε την Εθελοντική Συναλλαγή ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων σε συνολικό ποσό που δεν
υπερβαίνει τα ΕΥΡΩ [..].
«Προσφορά» σηµαίνει η προσφορά που θα υποβληθεί από την Ελλάδα υπό την Εθελοντική
Συναλλαγή ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων και περιλαµβάνει (i) την προσφορά προς επενδυτές σε
εγχώριες δανειακές υποχρεώσεις και (ii) την προσφορά υπό την παρούσα σε επενδυτές σε
άλλες δανειακές υποχρεώσεις.
«Καταβολή» έχει το νόηµα που του αποδίδεται στη Σύµβαση Συγχρηµατοδότησης.
«Ηµεροµηνία Καταβολής» έχει το νόηµα που του αποδίδεται στη Σύµβαση Συγχρηµατοδότησης.
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«∆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.
"Ηµεροµηνία Καταβολής Κεφαλαίου" σηµαίνει την ηµεροµηνία που ορίζεται στον Πίνακα
Αποπληρωµής.
«Σχετικό Χρέος» είναι όλα τα χρέη που αποτελούν Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (συµπεριλαµβανοµένου του συνόλου του χρέους του Επωφελούµενου Κράτους Μέλους) που εκφράζεται ή καταβάλλεται σε οποιοδήποτε νόµισµα.
«Αίτηση Χρηµατοδότησης» είναι η αίτηση του Επωφελούµενου Κράτους Μέλους για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο µίας Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης, υπό τη µορφή του Παραρτήµατος
1.
«Προµήθεια ∆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
Χρηµατοδοτική Ενίσχυσης (ή όποιο άλλο ύψος τέλους ή ηµέρα συµφωνηθεί µεταξύ των Μερών κατόπιν απόφασης της ΟΕΕ). Η προκαταβαλλόµενη προµήθεια διαχείρισης πληρώνεται
από το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος αφού λάβει σχετικό τιµολόγιο από το ΕΤΧΣ ή αφαιρείται από ποσό που εκταµιεύεται στο Επωφελούµενο Κράτος Μέλος σύµφωνα µε την παρούσα ή άλλη Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης, εκτός της Συµφωνίας PSI ∆ιαχείρισης
Υποχρεώσεων. Η συµπερίληψη του ετήσιου τέλους υπηρεσίας ως συστατικού στοιχείου του
Κόστους Χρηµατοδότησης ΕΤΧΣ γίνεται µε κάθε επιφύλαξη της δυνατότητας ενός Επωφελούµενου Κράτους Μέλους να αντιµετωπίσει αυτό το τέλος ως λειτουργικό κόστος στις εθνικές οικονοµικές καταστάσεις του. Το ύψος της Προµήθειας ∆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 του Εγγυητές. ∆ιευκρινίζεται ότι η Προµήθεια ∆ιαχείρισης καλύπτει και αντικαθιστά προκαταβαλλόµενο Περιθώριο που το ΕΤΧΣ θα δικαιούνταν διαφορετικά να τιµολογήσει.
«Απερχόµενος Εγγυητής» είναι ο Εγγυητής, το αίτηµα του οποίου περί αναστολής της υποχρέωσής του προς έκδοση Εγγυήσεων υπό την Σύµβαση Πλαίσιο, έγινε δεκτό από τους άλλους Εγγυητές.
«∆ιάρκεια» είναι η τελική ηµεροµηνία λήξης οποιασδήποτε Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης, η
οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 10 ετών και να υπερβαίνει τα [τριάντα (30)] έτη από
την Ηµεροµηνία Εκταµίευσης της σχετικής Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης και η οποία θα συµπίπτει µε το προφίλ αποπληρωµής των Νέων Ελληνικών Οµολόγων.
«Τµήµα» σηµαίνει µέρος της Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης που παρέχεται υπό την παρούσα
βάσει της ίδιας Αίτησης Χρηµατοδότησης και της αντίστοιχης Γνωστοποίησης Αποδοχής.
2.

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

(1)

Το ΕΤΧΣ παρέχει στο Επωφελούµενο Κράτος Μέλος Χρηµατοδοτική Ενίσχυση, υπό τους
όρους και τις προϋποθέσεις του Μνηµονίου Συνεργασίας, [της Απόφασης] και της παρούσας
Σύµβασης, η οποία θα επιτρέψει στο ΕΤΧΣ να παρέχει στο Επωφελούµενο Κράτος Μέλος
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Χρηµατοδοτική Ενίσχυση µέχρι του συνολικού ποσού των [30,000,000,000] ευρώ («Συνολικό Ποσό Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης»).
(2)

Σκοπός της Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης είναι να παρέχει στην Ελλάδα την δυνατότητα να
χρηµατοδοτήσει το Μέρος Τίτλων της Ευρωζώνης της Εθελοντικής Συναλλαγής ∆ιαχείρισης
Υποχρεώσεων έτσι ώστε κάθε ένα (1) Ευρώ του ανταλλάγµατος της Προσφοράς να αποτελείται κατά τριάντα (30) λεπτά του Ευρώ από Μέρος Τίτλων Ευρωζώνης και κατά εβδοµήντα
(70) λεπτά του Ευρώ από Νέα Ελληνικά Οµόλογα.

(3)
(α)

Η ∆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 ηµέρα της Περιόδου ∆ιαθεσιµότητας.

(β)

Το σύνολο όλων των Ποσών Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης που θα εκταµιευθούν σε
σχέση µε την Προσφορά ισούται µε το γινόµενο:

(γ)

(i)

του Ποσοστού Αποδοχής και

(ii)

του Συνολικού Ποσού Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης.

Το Ποσό Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης που θα εκταµιευθεί σε σχέση µε κάθε Αίτηση
Χρηµατοδότησης ισούται µε το γινόµενο:
(i)

του Ποσοστού Χρηµατοδότησης ΕΤΧΣ και

(ii)

του συνολικού ποσού του ανταλλάγµατος που δίδεται στους επενδυτές σύµφωνα µε την Προσφορά την αντίστοιχη Ηµεροµηνία Εκταµίευσης, εφόσον το
συνολικό Ποσό Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης δεν υπερβαίνει σε καµία περίπτωση την αξία του Μέρους Τίτλων Ευρωζώνης.

(δ)

Το ΕΤΧΣ εκπληρώνει την υποχρέωση του να καταστήσει διαθέσιµο το Ποσό Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης µέσω της παράδοσης Χρεωστικών Τίτλων ΕΤΧΣ µε συνολικό
λογιζόµενο ποσό κεφαλαίου που ισοδυναµεί (υποκείµενο µόνο σε αναπροσαρµογή
για λόγους στρογγυλοποίησης) µε το αντίστοιχο Ποσό Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης.
Κατόπιν τούτου, και για όλους τους σκοπούς της παρούσας Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων του υπολογισµού και της πληρωµής τόκων και κάθε αποπληρωµής, το
οφειλόµενο ποσό υπολογίζεται µε βάση το Ποσό Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης και δεν
επηρεάζεται από οποιαδήποτε µεταβολή της τρέχουσας αξίας των Χρεωστικών Τίτλων ΕΤΧΣ.

(ε)

Κάθε ποσό που δεν εκταµιευθεί στο πλαίσιο της ∆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:
(i) τα τριάντα (30) έτη, (ii) την ηµεροµηνία λήξης των Νέων Ελληνικών Οµολόγων.

(4)
(5)

Το ΕΤΧΣ δεν είναι υποχρεωµένο να παρέχει οποιαδήποτε Χρηµατοδοτική Ενίσχυση σε οποιαδήποτε στιγµή εάν το συνολικό ποσό του κεφαλαίου της εν λόγω Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης, προστιθέµενο µε άλλη χρηµατοδοτική ενίσχυση που παρασχέθηκε από το ΕΤΧΣ στο
Επωφελούµενο Κράτος Μέλος ή σε άλλα επωφελούµενα κράτη µέλη που είναι κράτη µέλη
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της Ευρωζώνης καθώς και οποιαδήποτε άλλε χρηµατοδοτική ενίσχυση που το ΕΤΧΣ έχει δεσµευθεί να παρέχει στο Επωφελούµενο Κράτος Μέλος ή σε άλλα επωφελούµενα κράτη µέλη,
θα είχε ως αποτέλεσµα το ΕΤΧΣ να υπερβεί τις δυνατότητές του κατά τη δεδοµένη χρονική
στιγµή να αντλήσει κεφάλαια που θα είναι πλήρως εξασφαλισµένα από τις Εγγυήσεις που θα
εκδοθούν σύµφωνα µε την Συµφωνία Πλαίσιο.
(6)

Το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος θα πρέπει να χρησιµοποιήσει όλα τα ποσά και/η τους
Χρεωστικούς Τίτλους ΕΤΧΣ που του παρασχέθηκαν υπό τους όρους της παρούσας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆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.

(7)

Η Χρηµατοδοτική Ενίσχυση παρέχεται µόνο σε Ευρώ το οποίο είναι και το νόµισµα στο οποίο θα τηρούνται οι λογαριασµοί.

3.

ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

(1)

Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Σύµβασης και του Μνηµονίου
Συνεννόησης, το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος µπορεί, κατόπιν διαβούλευσης µε το ΕΤΧΣ,
να ζητήσει την εκταµίευση της Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης που χορηγήθηκε στο πλαίσιο της
παρούσας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης να γίνει µε παράδοση στο ΕΤΧΣ ενός
ολοκληρωµένου Αιτήµατος Χρηµατοδότησης. Την Αίτηση Χρηµατοδότησης είναι ανέκκλητο και δεσµευτικό για το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος, εκτός αν το ΕΤΧΣ έχει επιδώσει στο
Επωφελούµενο Κράτος Μέλος ανακοίνωση, η οποία καταδεικνύει ότι δεν είναι σε θέση να
συνάψει ή να εκδώσει Χρηµατοδοτικά Μέσα που επιτρέπουν στο ΕΤΧΣ να αυξήσει τη χρηµατοδότηση µε τους όρους που προσδιορίζονται στο σχετικό Αίτηση Χρηµατοδότησης, οπότε το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος θα παύσει να δεσµεύεται από το εν λόγω Αίτηση Χρηµατοδότησης σε σχέση µε την Χρηµατοδοτική Ενίσχυση, η οποία υπό άλλες συνθήκες θα
διατίθετο µετά την επίδοση παρόµοιας κοινοποίησης στο Επωφελούµενο Κράτος Μέλος.

(2)

Κάθε Αίτηση Χρηµατοδότησης είναι ανέκκλητη και δεν µπορεί να θεωρηθεί δεόντως συµπληρωµένη, αν δεν εξειδικεύει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
(α)

τα συνολικά ποσά Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης, τα οποία θα διατεθούν στο πλαίσιο
του σχετικού Αιτήµατος Χρηµατοδότησης,

(β)

την τελευταία(ες) προτεινόµενη(ες) Ηµεροµηνία(ίες) Εκταµίευσης µέχρι την(ις) οποία(ες) θα έχει εκταµιευθεί το σύνολο της Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης που ζητήθηκε στην Αίτηση Χρηµατοδότησης, και

(γ)
το ονοµαστικό κεφάλαιο του Ποσού Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης που θα εκταµιευθεί
σε κάθε Ηµεροµηνία Εκταµίευσης και επιβεβαίωση ότι αυτό συνιστά το γινόµενο των (i) του
Ποσοστού Χρηµατοδότησης ΕΤΧΣ και (ii) το αντάλλαγµα που οφείλεται στους επενδυτές
σύµφωνα µε την Προσφορά την αντίστοιχη Ηµεροµηνία Εκταµίευσης, µε την προϋπόθεση
ότι το συνολικό Ποσό Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης δεν υπερβαίνει σε οποιαδήποτε στιγµή το
ποσό του Μέρους Τίτλων Ευρωζώνης.
(3)

Κατόπιν της Αίτησης Χρηµατοδότησης, η υποχρέωση του ΕΤΧΣ να διαθέτει τη Χρηµατοδοτική Ενίσχυση στο Επωφελούµενο Κράτος Μέλος υπόκειται στις εξής προϋποθέσεις:
(α)

τη λήψη από το ΕΤΧΣ:
(i)
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του Επωφελούµενου Κράτους Μέλους στη µορφή που προσδιορίζεται στο
Παράρτηµα 5 και παραµένει ορθή και ακριβής, όπως κατά την Ηµεροµηνία
Εκταµίευσης. Η εν λόγω γνωµοδότηση πρέπει να φέρει ηµεροµηνία όχι µεταγενέστερη από την ηµεροµηνία του Αιτήµατος Χρηµατοδότησης. Το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος αναλαµβάνει την υποχρέωση να ενηµερώσει το
ΕΤΧΣ αµέσως αν, µεταξύ της ηµεροµηνίας γνωµοδότησης και της Ηµεροµηνίας Εκταµίευσης, επέλθει οποιοδήποτε γεγονός που θα καθιστούσε ανακριβή οποιαδήποτε δήλωση που εµπεριέχεται στη γνωµοδότηση,
(ii)

πιστοποιητικού συµµόρφωσης το οποίο είναι ικανοποιητικό κατά την κρίση
του και θα δοθεί από τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Οικονοµικών του Επωφελούµενου Κράτους Μέλους στη µορφή που προσδιορίζεται στο Παράρτηµα 6 και παραµένει ορθό και ακριβές όπως κατά την
Ηµεροµηνία Εκταµίευσης. Η εν λόγω γνωµοδότηση πρέπει να φέρει ηµεροµηνία όχι µεταγενέστερη από την ηµεροµηνία του Αιτήµατος Χρηµατοδότησης. Το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος αναλαµβάνει την υποχρέωση να ενηµερώσει το ΕΤΧΣ αµέσως αν, µεταξύ της ηµεροµηνίας που φέρει το πιστοποιητικό συµµόρφωσης και της Ηµεροµηνίας Εκταµίευσης, επέλθει οποιοδήποτε γεγονός που θα καθιστούσε ανακριβή οποιαδήποτε δήλωση που εµπεριέχεται στο πιστοποιητικό συµµόρφωσης,

(iii)

γνωµοδοτήσεων από την Cleary Gottlieb Steen & Hamilton και/ή τις συνεργαζόµενες δικηγορικές εταιρείες αναφορικά µε τη συµµόρφωση της Ελλάδας
µε τους εφαρµοστέους στα οµόλογα και στα δάνεια όρους και προϋποθέσεις.

(β)

τη λήψη από το ΕΤΧΣ ενός επίσηµου εγγράφου του Υπουργού Οικονοµικών του
Επωφελούµενου Κράτους Μέλους, το οποίο καταδεικνύει τα πρόσωπα που νοµιµοποιούνται να υπογράψουν την Αίτηση Χρηµατοδότησης (και ως εκ τούτου εγκύρως
δεσµεύουν το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος) και περιέχει δείγµατα υπογραφών αυτών των προσώπων,

(γ)

την υπογραφή του Μνηµονίου PSI και τη συµµόρφωση του Επωφελούµενου Κράτους Μέλους µε τους όρους του Μνηµονίου Συνεννόησης,

(δ)

τη λήψη από το ΕΤΧΣ ειδοποίησης από το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος ως προς
την έναρξη εφαρµογής της Εθελοντικής Συναλλαγής ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων, η
οποία αποτυπώνει (i) το συνολικό αρχικό κεφάλαιο των µη αποπληρωµένων δανειακών υποχρεώσεων της Ελλάδας που συνιστούν το αντικείµενο της προσφοράς και (ii)
τις επιµέρους σειρές δανειακών υποχρεώσεων της Ελλάδος και τα αντίστοιχα ποσά
που συνιστούν το αντικείµενο της προσφοράς,

(ε)

τη λήψη από το ΕΤΧΣ ειδοποίησης από το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος σχετικά µε
το Ποσοστό Αποδοχής, η οποία αποτυπώνει (i) το συνολικό αρχικό κεφάλαιο του µη
αποπληρωµένου χρέους σε σχέση µε το οποίο λαµβάνονται οι αποδοχές και/ή δεσµεύονται από τους όρους της Εθελοντικής Συναλλαγής ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων
και (ii) την αποδοχή και τα αντίστοιχα ποσά κάθε µεµονωµένης σειράς δανειακών
υποχρεώσεων της Ελλάδος που αποτέλεσε αντικείµενο της Προσφοράς,

(στ)

τη λήψη από το ΕΤΧΣ από τον διαχειριστή ολοκλήρωσης, που είναι υπεύθυνος για
τον υπολογισµό του Ποσοστού Αποδοχής πληροφοριών επί της αποδοχής και των
αντίστοιχων ποσών κάθε µεµονωµένης σειράς δανειακών υποχρεώσεων της Ελλάδος
που αποτέλεσε αντικείµενο της Προσφοράς,

(ζ)

το Ποσοστό Αποδοχής να έχει ανέλθει στο ελάχιστο όριο που προσδιορίζεται στα έγγραφα της Εθελοντικής Συναλλαγής ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ή σε τέτοιο υψηλό-
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τερο ποσοστό (αν υπάρχει) που απαιτείται από το Μνηµόνιο, να έχουν πληρωθεί στο
σύνολο 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 Προσφοράς που πρέπει να παραδοθεί την αντίστοιχη Ηµεροµηνία Εκταµίευσης.

(4)

(η)

το ΕΤΧΣ και η Οµάδα Εργασίας του Eurogroup (κατά διακριτική ευχέρεια) να έχουν
εγκρίνει τις εκταµιεύσεις σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση σε συνδυασµό µε την
Εθελοντική Συναλλαγή ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων, αφού έχουν λάβει υπόψη τους
όλους τους σχετικούς παράγοντες και έχουν ελέγξει την έκθεση επί του ποσοστού
αποδοχής της Εθελοντικής Συναλλαγής ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων (µε ακριβείς λεπτοµέρειες σχετικά µε τα ISINs, τις ηµεροµηνίες λήξης και τα ποσά των οµολόγων
ως προς τα οποία υπήρξε αποδοχή) και έχουν λάβει χώρα όλες οι προηγούµενες ενέργειες που προβλέπονται σύµφωνα µε το Μνηµόνιο και το ΕΤΧΣ έχει ικανοποιηθεί
ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων της άντλησης κεφαλαίων σύµφωνα µε την
παρούσα Σύµβαση,

(θ)

το ΕΤΧΣ να έχει λάβει, κατά ή περί την Ηµέρα Εκταµίευσης, τις καθαρές προσόδους των
Χρηµατοδοτικών Μέσων σε ποσό που να επαρκεί για τη χρηµατοδότηση της Χρηµατοδοτικής
Ενίσχυσης,

(ι)

να µην έχει επέλθει ουσιώδης δυσµενής µεταβολή από την ηµεροµηνία σύναψης της
παρούσας Σύµβασης, τέτοιας φύσεως που, κατά τη γνώµη του ΕΤΧΣ, µετά από διαβούλευση µε το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος, θα ήταν πιθανό να θίξει ουσιωδώς
την ικανότητα του Επωφελούµενου Κράτους Μέλους να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωµής του σύµφωνα µε τη Σύµβαση, π.χ. να χρησιµοποιήσει την Χρηµατοδοτική Ενίσχυση και να την αποπληρώσει, και

(κ)

κανένα γεγονός ή περίσταση να µην έχει ανακύψει ή να πρόκειται να ανακύψει, το
οποίο, µε τη σύναψη της παρούσας Σύµβασης ή µετά την εκταµίευση της παρούσας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆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.

Αν οι όροι της Παραγράφου 3(3) ικανοποιηθούν (µε την εξαίρεση της προϋπόθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο (κ) του Όρου 3(3) που πρέπει να πληρούται σε κάθε Ηµέρα Εκταµίευσης), το
ΕΤΧΣ, υπό την προϋπόθεση ότι η Οµάδα Εργασίας του Eurogroup θα αποδεχτεί την πρόταση
του ΕΤΧΣ για τους λεπτοµερείς όρους της Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης, θα αποστείλει στο
Επωφελούµενο Κράτος Μέλος µια Γνωστοποίηση Αποδοχής που θα ορίζει τους προσωρινούς
όρους µε τους οποίους το ΕΤΧΣ είναι διατεθειµένο να παράσχει τη σχετική Χρηµατοδοτική
Ενίσχυση στο Επωφελούµενο Κράτος Μέλος. Μετά την έγκριση της Γνωστοποίησης Αποδοχής από το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος, το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος και το ΕΤΧΣ
δεσµεύονται ανεκκλήτως από τους όρους της Γνωστοποίησης Αποδοχής, µε την προϋπόθεση
ότι σε κάθε περίπτωση το ΕΤΧΣ θα είναι σε θέση να αντλήσει τα απαιτούµενα κεφάλαια από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και τραπεζικής χρηµατοδότησης και ότι δεν θα έχει επέλθει Γεγονός ∆ιατά-

ραξης Αγοράς ή Γεγονός Καταγγελίας. Στην περίπτωση που το ΕΤΧΣ, συµµορφούµενο µε τις
εκάστοτε εφαρµοστέες Αρχές Χρηµατοδότησης του ΕΤΧΣ, µπορεί να συγκεντρώσει κεφάλαια για τη σχετική Χρηµατοδοτική Ενίσχυση, µόνον εκδίδοντας Χρηµατοδοτικά Μέσα εκφρασµένα σε νόµισµα άλλο από το Ευρώ και συνάπτοντας σχετικές συµβάσεις αντιστάθµισης συναλλαγµατικού κινδύνου, το ΕΤΧΣ θα ενηµερώσει το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος
ότι απαιτείται να συγκεντρώσει χρηµατοδότηση επί τη βάσει αυτή. Οποιαδήποτε επιπλέον
έξοδα στα οποία προέβη το ΕΤΧΣ σε σχέση µε συµφωνίες αντιστάθµισης κινδύνου θα επιβαρύνουν το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος.
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(5)

(α)

Αν δεν ληφθεί έγκριση εντός µίας Εργάσιµης Ηµέρας της επίδοσης της Γνωστοποίησης Αποδοχής, η δήλωση ακυρώνεται και δεν παράγει περαιτέρω αποτελέσµατα και
το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος θα υποχρεούται να υποβάλει µία νέα Αίτηση Χρηµατοδότησης για τη σχετική Χρηµατοδοτική Ενίσχυση. Μετά την επίδοση της Γνωστοποίησης Αποδοχής και τη λήψη της έγκρισης του Επωφελούµενου Κράτους Μέλους σχετικά µε τους όρους που καθορίζονται σε αυτήν, το ΕΤΧΣ, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, θα εκκινήσει την έκδοση Χρεωστικών Τίτλων ΕΤΧΣ, ώστε να επιτραπεί η παροχή χρηµατοδότησης της σχετικής Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης σε σχέση
µε την Αίτηση Χρηµατοδότησης.

(β)

Αν το ΕΤΧΣ, εξαιτίας των επικρατουσών συνθηκών της αγοράς κατά το χρόνο που
καταρτίζει ή πρόκειται να καταρτίζει τα Χρηµατοδοτικά Μέσα για τη χρηµατοδότηση ή την αναχρηµατοδότηση της Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης (συµπεριλαµβανοµένων των Χρηµατοδοτικών Μέσων που χρηµατοδοτούν ή αναχρηµατοδοτούν τους
Χρεωστικούς Τίτλους ΕΤΧΣ ή Χρηµατοδοτικά Μέσα που χρηµατοδοτούν ή αναχρηµατοδοτούν όλη ή µέρος της σχετικής Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης) δεν δύναται να
αντλήσει χρηµατοδότηση, τότε το ΕΤΧΣ δεν θα υποχρεούται σε περαιτέρω εκταµιεύσεις Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης αναφορικά µε την εν λόγω ∆ιευκόλυνση.

(γ)

Το ΕΤΧΣ θα διαβουλεύεται µε το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος το αργότερο εντός
πέντε (5) ηµερολογιακών εβδοµάδων πριν από την προγραµµατισµένη λήξη τµήµατος ενός Χρηµατοδοτικού Μέσου, το οποίο προορίζεται να ανανεωθεί ή να αναχρηµατοδοτηθεί µε σκοπό να προσδιοριστεί αν το ΕΤΧΣ µπορεί να αντλήσει χρηµατοδότηση για την αναχρηµατοδότηση τέτοιου τµήµατος του Χρηµατοδοτικού Μέσου ή αν
έχει επέλθει Γεγονός ∆ιατάραξης Αγοράς.

(δ)

Αν το ΕΤΧΣ επιβεβαιώσει γραπτώς στο Επωφελούµενο Κράτος Μέλος ότι έχει επέλθει Γεγονός ∆ιατάραξης Αγοράς, τότε το ΕΤΧΣ δεν υποχρεούται να πραγµατοποιήσει περαιτέρω εκταµιεύσεις Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης στο Επωφελούµενο Κράτος
Μέλος ή να ανανεώσει ή να αναχρηµατοδοτήσει τη σχετική Χρηµατοδοτική Ενίσχυση µέχρι το ΕΤΧΣ να επιβεβαιώσει γραπτώς στο Επωφελούµενο Κράτος Μέλος ότι
τα γεγονότα ή οι καταστάσεις που προκάλεσαν την ∆ιαταραχή των Χρηµατοπιστωτικών Αγορών έχουν λήξει.

(ε)

Το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος στο παρόν ρητώς εξουσιοδοτεί το ΕΤΧΣ να προχωρήσει σε Ενδιάµεση(ες) Χρηµατοδότηση(εις) στην περίπτωση που το ΕΤΧΣ καταλήξει στο συµπέρασµα ότι, λόγω των επικρατουσών συνθηκών της αγοράς κατά το
χρόνο νέας έκδοσης ή έρευνας για συµµετοχή σε Χρηµατοδοτικά Μέσα, για χρηµατοδότηση Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης, η οποία είναι το αντικείµενο µιας Αίτησης
Χρηµατοδότησης ή για αναχρηµατοδότηση τέτοιων Χρηµατοδοτικών Μέσων στη
λήξη τους, θα είναι δυνατό να χρηµατοδοτήσει τέτοια Χρηµατοδοτική Ενίσχυση µερικώς ή καθ’ ολοκληρία µέσω µιας ή περισσοτέρων Μεσοπρόθεσµων Χρηµατοδοτήσεων. Οι οικονοµικοί όροι, οι οποίοι εφαρµόζονται σε Χρηµατοδοτικά Μέσα που εκδόθηκαν σύµφωνα µε ενδιάµεσες χρηµατοδοτήσεις θα προσδιοριστούν σε µία Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης που θα αποσταλεί στο Επωφελούµενο Κράτος Μέλος κατά
την ηµεροµηνία έκδοσης ή προσχώρησης σε κάθε Ενδιάµεση Χρηµατοδότηση. Η
Ενδιάµεση Χρηµατοδότηση, όπου είναι δυνατό, θα αναχρηµατοδοτηθεί από µία ή
περισσότερες Οριστικές Χρηµατοδοτήσεις, και σε εκείνη την ηµεροµηνία οι οικονοµικοί όροι που εφαρµόζονται σε Χρηµατοδοτικά Μέσα που εκδόθηκαν σύµφωνα µε
τη σχετική Οριστική Χρηµατοδότηση θα επιβεβαιωθούν σε Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης που θα αποσταλεί στο Επωφελούµενο Κράτος Μέλος. Το Επωφελούµενο
Κράτος Μέλος θα βαρύνεται µε όλα τα έξοδα που προκύπτουν για το ΕΤΧΣ σχετικά
µε την(ις) Ενδιάµεση(ες) Χρηµατοδότηση(εις) και τυχόν Οριστική Χρηµατοδότηση
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(περιλαµβανοµένων σε όλες τις περιπτώσεις τυχόν εξόδων χρηµατοδότησης, περιθώριο, αρνητική διακράτηση, ζηµίες, έξοδα, κόστη αντιστάθµισης κινδύνου ή άλλα τέλη και δαπάνες).
(6)

Μετά την επίδοση της Γνωστοποίησης Αποδοχής και την παραλαβή της γραπτής έγκρισης
του Επωφελούµενου Κράτους Μέλους των όρων που ορίζονται σε αυτή, µε επιφύλαξη της
Παραγράφου 3(5) (ανωτέρω), το ΕΤΧΣ θα καθορίζει µία οριστική τιµολόγηση για κάθε
Χρηµατοδοτική Ενίσχυση υπό το πρίσµα των όρων, σύµφωνα µε τους οποίους τιµολογούνται
τα Χρηµατοδοτικά Μέσα που εκδόθηκαν ή στα οποία έγινε προσχώρηση µε σκοπό τη χρηµατοδότηση ή την αναχρηµατοδότηση τέτοιας Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης και το ΕΤΧΣ θα χορηγήσει στο Επωφελούµενο Κράτος Μέλος µια ∆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 Επωφελούµενο Κράτος Μέλος θα θεωρηθεί ότι έχει αποδεχτεί εκ των προτέρων τους όρους της Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης που καθορίζονται στην Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης. Προς αποφυγή αµφιβολίας, το ΕΤΧΣ δεν υποχρεούται να διάκειται ευµενώς σε οποιοδήποτε αίτηµα του Επωφελούµενου Κράτους Μέλους οποτεδήποτε για την τροποποίηση ή αναδιάρθρωση των οικονοµικών όρων οποιασδήποτε Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης.

(7)

Σε κάθε Ηµεροµηνία Εκταµίευσης, το ΕΤΧΣ θα διαθέσει τη Χρηµατοδοτική Ενίσχυση στο
Επωφελούµενο Κράτος Μέλος παραδίδοντας Χρεωστικούς Τίτλους ΕΤΧΣ σε συνολικό αρχικό κεφάλαιο, το οποίο (µετά από οποιαδήποτε αναπροσαρµογή στρογγυλοποίησης) είναι ίσο
µε το Ποσό Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης στο λογαριασµό τίτλων του Επωφελούµενου Κράτους Μέλους που διατηρείται στο Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα, οι λεπτοµέρειες του οποίου θα
κοινοποιηθούν εγγράφως από την Ελλάδα ή την Τράπεζα της Ελλάδος στο ΕΤΧΣ (µε αντίγραφο απευθυνόµενο στο Επωφελούµενο Κράτος Μέλος) τουλάχιστον δύο (2) Εργάσιµες
Ηµέρες πριν την Ηµεροµηνίας Εκταµίευσης. Τα ∆απανες Έκδοσης θα καταβληθούν από το
ΕΤΧΣ µέσω ποσών που έχουν κρατηθεί, στο µέτρο του δυνατού, για το σκοπό αυτό ή που
έχουν τιµολογηθεί ξεχωριστά. Τυχόν πρόσθετα κόστη θα µπορούν να καλυφθούν σύµφωνα
µε τον Όρο 5(5).

(8)

Προς αποφυγή αµφιβολιών, το Ποσό Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης που θα χορηγηθεί στο Επωφελούµενο Κράτος Μέλος σύµφωνα µε την Γνωστοποίηση Αποδοχής δεν θα υπόκειται σε
οιαδήποτε µείωση κατά τα προβλεπόµενα υπό (i) τον ορισµό της Προµήθειας ∆ιαχείρισης,
(ii) τον Όρο 3(7) σε σχέση µε ∆απανες Έκδοσης ή (iii) τον Όρο 5(6) σχετικά την Αρνητική
∆ιακράτηση.

(9)

Η εκταµίευση οποιασδήποτε Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης, σε καµία περίπτωση, δεν δεσµεύει
τα Μέρη να προχωρήσουν στην παροχή και αποδοχή οποιασδήποτε περαιτέρω Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης είτε σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση, είτε µε οποιαδήποτε άλλη Σύµβαση
µεταξύ των Μερών.

(10)

Το δικαίωµα του Επωφελούµενου Κράτους Μέλους να ζητήσει Χρηµατοδοτική Ενίσχυση
υπό την παρούσα Σύµβαση λήγει στο τέλος της εφαρµοστέας επί της σχετικής διευκόλυνσης
Περιόδου ∆ιαθεσιµότητας, κατόπιν της οποίας οποιοδήποτε µη εκταµιευθέν ποσό της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης θα θεωρείται αυτοµάτως ακυρωθέν, όπως ορίζεται
στην Παράγραφο 2(3)(ε).

4.

∆ΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ

(1)

∆ηλώσεις
Το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος δηλώνει και εγγυάται στο ΕΤΧΣ κατά την ηµεροµηνία της
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παρούσας Σύµβασης και για κάθε Ηµεροµηνία Εκταµίευσης ότι:

(2)

(α)

οποιαδήποτε Χρηµατοδοτική Ενίσχυση θα αποτελεί µη εξασφαλισµένη, άµεση, ανεπιφύλακτη, µη υποτεταγµένη και γενική υποχρέωση του Επωφελούµενου Κράτους
Μέλους,

(β)

η υλοποίηση, παράδοση και εκτέλεση της Σύµβασης, της Σύµβασης Συγχρηµατοδότησης και του Μνηµονίου Συνεννόησης (και των εξ αυτών προβλεπόµενων συναλλαγών) δεν θα: (i) παραβιάζουν οποιοδήποτε εφαρµοστέο νόµο, κανονισµό ή κανόνα
καµίας αρµόδιας αρχής ή καµία σύµβαση ή συνθήκη δεσµευτική για αυτό ή για οποιαδήποτε αρχή αυτού, (ii) αποτελούν γεγονός καταγγελίας (µε οποιονδήποτε περιγραφόµενο τρόπο) σύµφωνα µε οποιοδήποτε από τα ζητήµατα που αναγράφονται
στην υποπαράγραφο (i), και (iii) οδηγούν στη δηµιουργία εξασφάλισης ή δηµιουργούν υποχρέωση χορήγησης εξασφάλισης ή µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων
(µέσω εξασφαλιστικής σύµβασης ή συµφωνιών µε παρόµοιο οικονοµικό αποτέλεσµα) προς όφελος οποιουδήποτε άλλου προσώπου,

(γ)

καµία διαδικασία ενώπιον δικαστηρίων, διαιτησία ή διοικητικές διαδικασίες ή έρευνες από ή για λογαριασµό δικαστηρίου, διαιτητικού οργάνου ή αρχής που µπορεί να
θίξουν την υλοποίηση ή εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης, της Σύµβασης Συγχρηµατοδότησης ή του Μνηµονίου Συνεννόησης (ή των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο αυτών) ή που, εάν παρερµηνευθούν, είναι εύλογο να έχουν
σηµαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητά συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από τη Σύµβαση, τη Σύµβαση Συγχρηµατοδότησης ή τις συναλλαγές
που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο αυτών ή του Μνηµονίου Συνεννόησης δεν έχει
(στο µέτρο που γνωρίζει και πιστεύει (έχοντας πραγµατοποιήσει ορθό και ενδελεχή
έλεγχο)) ξεκινήσει ούτε επαπειλείται,

(δ)

η γνωµοδότηση και το πιστοποιητικό συµµόρφωσης του Νοµικού Συµβούλου του
Κράτους στο Υπουργείο Οικονοµικών του Επωφελούµενου Κράτους Μέλους, η οποία έχει παρασχεθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Όρο 3(3)(α) είναι ακριβής και
ορθή, και

(ε)

οι νόµοι της Ελλάδας δεν απαιτούν το ΕΤΧΣ να λειτουργεί νόµιµα ως πιστωτικό ίδρυµα ή να αποκτήσει οποιαδήποτε άδεια, συναίνεση, ή κανονιστική ή διοικητική
εξουσιοδότηση, ως προϋπόθεση για την παροχή τέτοιας Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης
ή να είναι ικανό να επιβάλει την τήρηση των υποχρεώσεων του Επωφελούµενου
Κράτους Μέλους αναφορικά µε την Χρηµατοδοτική Ενίσχυση, ή (ανάλογα µε την
περίπτωση) υφίσταται εξαίρεση από τέτοιες προϋποθέσεις σύµφωνα µε τους νόµους
της Ελλάδας, υπέρ του ΕΤΧΣ.

Υποχρεώσεις
Το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος αναλαµβάνει την υποχρέωση, µέχρι την ολοσχερή αποπληρωµή του υπό την παρούσα Σύµβαση κεφαλαίου και την πλήρη καταβολή όλων των οφειλόµενων από την παρούσα Σύµβαση τόκων και επιπρόσθετων ποσών, αν υπάρχουν:
(α)

µε την εξαίρεση των εµπράγµατων βαρών, τα οποία απαριθµούνται στις υποπαραγράφους (1) έως (8) κατωτέρω:
(i)
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χρόνως, συµµετέχει κατ’ ισοµοιρία (pari passu) και κατ’ αναλογία σε τέτοια
εξασφάλιση, και
(ii)

να µην χορηγήσει σε οποιονδήποτε άλλο πιστωτή ή κάτοχο του δηµοσίου
χρέους οποιαδήποτε προτεραιότητα έναντι του ΕΤΧΣ.

Η χορήγηση των ακόλουθων βαρών δεν θα συνιστά παραβίαση του παρόντος Όρου:
(1)

βάρη σε οποιαδήποτε περιουσία, τα οποία δόθηκαν προς εξασφάλιση της τιµής κτήσεως τέτοιας περιουσίας και κάθε ανανέωση ή επέκταση κάθε τέτοιου εµπράγµατου βάρους που περιορίζεται στην αρχική περιουσία που καλύπτεται από αυτά και που εξασφαλίζει οποιαδήποτε ανανέωση ή επέκταση
της αρχικώς εξασφαλισθείσας χρηµατοδότησης, και

(2)

βάρη σε εµπορικά αγαθά που προκύπτουν στο πλαίσιο συνήθων εµπορικών
συναλλαγών (και λήγουν το αργότερο µετά από ένα έτος) για τη χρηµατοδότηση της εισαγωγής ή εξαγωγής τέτοιων αγαθών προς ή από τη χώρα του
Επωφελούµενου Κράτους Μέλους, και

(3)

βάρη που εξασφαλίζουν ή προβλέπουν την καταβολή του Σχετικού Χρέους,
τα οποία προέκυψαν αποκλειστικά προκειµένου να παρασχεθεί χρηµατοδότηση για συγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο, µε την προϋπόθεση ότι οι περιουσίες στις οποίες εφαρµόζονται τα εν λόγω βάρη συνιστούν το αντικείµενο τέτοιων επενδυτικών σχεδίων, ή αποτελούν έσοδα ή αξιώσεις που προκύπτουν
από το σχέδιο, και

(4)

οποιαδήποτε υπάρχοντα κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας
Σύµβασης βάρη, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοια βάρη περιορίζονται στις περιουσίες που επί του παρόντος επηρεάζονται από αυτή και περιουσίες που
επηρεάζονται από τέτοια βάρη, σύµφωνα µε συµβόλαια εν ισχύ κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας Σύµβασης (περιλαµβανοµένης, σε περίπτωση αµφιβολίας της οριστικοποίησης τυχόν κυµαινόµενης χρέωσης που
βρισκόταν ήδη σε ισχύ κατά την υπογραφή της παρούσας Σύµβασης) και δεδοµένου περαιτέρω ότι τέτοια βάρη εξασφαλίζουν ή προβλέπουν την καταβολή εκείνων µόνο των υποχρεώσεων που είναι εξασφαλισµένες ή προβλεπόµενες κατά την ηµεροµηνία της παρούσας ή τυχόν αναχρηµατοδότηση τέτοιων υποχρεώσεων, και

(5)

όλα τα υπόλοιπα θεσπισµένα βάρη και προνόµια που λειτουργούν αποκλειστικά δυνάµει νόµου και ευλόγως δεν µπορούν να παρακαµφθούν από το
Επωφελούµενο Κράτος Μέλος, και

(6)

οποιοδήποτε βάρος που χορηγήθηκε ή για το οποίο δόθηκε συναίνεση στα
πλαίσια µίας συναλλαγής τιτλοποίησης απαιτήσεων για την οποία έχει δοθεί
προηγουµένως η συναίνεση από το ΕΤΧΣ, µε την προϋπόθεση ότι τέτοια
συναλλαγή είναι συνεπής µε τους όρους της πολιτικής του Μνηµονίου Συνεννόησης και λογίζεται στους εθνικούς λογαριασµούς σύµφωνα µε τις αρχές
του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Λογαριασµών (ESA 95) και την καθοδήγηση
της Eurostat σχετικά µε τις πράξεις τιτλοποίησης που διενεργούνται από κυβερνήσεις των Κρατών µελών, και

(7)

οποιοδήποτε βάρος ασφαλίζει τις υποχρεώσεις του Επωφελούµενου Κράτους
Μέλους έναντι οποιουδήποτε κεντρικού αποθετηρίου αξιών, όπως τα
Euroclear και Clearstream, το οποίο δόθηκε στο πλαίσιο συνήθους εµπορικής
δραστηριότητας, και
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(8)

οποιοδήποτε βάρος ασφαλίζει χρέος µικρότερο από 3 εκατοµµύρια ευρώ, µε
την προϋπόθεση ότι το µέγιστο σύνολο όλου του ασφαλισµένου µε τέτοια
βάρη χρέους δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ.

Όπως χρησιµοποιήθηκε στον παρόντα όρο, «χρηµατοδότηση συγκεκριµένου επενδυτικού προγράµµατος» σηµαίνει οποιαδήποτε χρηµατοδότηση της απόκτησης, κατασκευής ή ανάπτυξης οποιωνδήποτε περιουσιών στο πλαίσιο ενός προγράµµατος, αν ο
φορέας που παρέχει τέτοια χρηµατοδότηση συµφωνεί ρητά να αντιµετωπίσει τις
χρηµατοδοτούµενες περιουσίες και τα έσοδα που θα δηµιουργηθούν από τη λειτουργία, ή τις απώλειες και τη ζηµία τους, ως την κύρια πηγή αποπληρωµής των προκαταβληθέντων ποσών.
(β)

να χρησιµοποιήσει το Ποσό Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης της Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης µε συνέπεια προς την(ις) απόφαση(εις), όπως εκάστοτε ισχύουν και σύµφωνα
µε το Μνηµόνιο Συνεννόησης, όπως έχει τροποποιηθεί ή συµπληρωθεί κατά την ηµέρα της σχετικής Αίτησης Χρηµατοδότησης,

(γ)

να χρησιµοποιήσει τους Χρεωστικούς Τίτλους ΕΤΧΣ που θα λάβει µε βάση τη ∆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 ικανότητά του να εκτελέσει την παρούσα Σύµβαση και τη Σύµβαση
Συγχρηµατοδότησης,

(στ)

να καταβάλει όλες τις αµοιβές και δαπάνες, ειδικότερα τα έξοδα λύσης ή καταγγελίας
ή έξοδα µεταφοράς που προέκυψαν στο πλαίσιο οποιουδήποτε Χρηµατοδοτικού Μέσου ή σύµβασης αντιστάθµισης κινδύνου που το ΕΤΧΣ ανέλαβε υπό την παρούσα
Σύµβαση µετά από Γνωστοποίηση Αποδοχής, ανεξαρτήτως αν η εκταµίευση της σχετικής Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης λάβει πράγµατι χώρα.

(ζ)

Το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος δεν µπορεί να τροποποιήσει µονοµερώς ή από
κοινού µε τους Οµολογιούχους Πιστωτές (χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του ΕΤΧΣ) ή να παραιτηθεί των όρων των Εγγράφων των Οµολόγων αν η τροποποίηση ή η παραίτηση είναι, σε σχέση µε το πρωτότυπο των Εγγράφων των Οµολόγων:
(i)

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

(ii)

τροποποίηση ή παραίτηση που καταλήγει στην υποχρέωση του Επωφελούµενου Κράτους Μέλους να πραγµατοποιήσει οποιαδήποτε καταβολή που θα
είχε ως αποτέλεσµα, η Ηµεροµηνία Καταβολής στο συνολικό ποσοστό του
αρχικού ονοµαστικού κεφαλαίου των Νέων Ελληνικών Οµολόγων που έχει
αποπληρωθεί, να υπερβεί το συνολικό ποσοστό αποπληρωµής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στον Κοινό Πίνακα Αποπληρωµής (όπως προσδιορίζεται
στη Σύµβαση Συγχρηµατοδότησης) σχετικά µε τέτοια Ηµεροµηνία Καταβολής.
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(iii)

Τροποποίηση ή παραίτηση που συνιστά αύξηση του εφαρµοστέου τόκου ή
άλλων ποσών καταβλητέων στο πλαίσιο των Νέων Ελληνικών Οµολόγων,
διαφορετική από την αύξηση ή προσθήκη που αναφέρεται στην αρχική µορφή των Εγγράφων των Οµολόγων, ή

(iv)

Τροποποίηση ή παραίτηση που επιφέρει αύξηση στο ανεξόφλητο ονοµαστικό κεφάλαιο των Νέων Ελληνικών Οµολόγων, και

(η) το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση
του ΕΤΧΣ, άµεσα είτε έµµεσα, µέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, οποιουδήποτε συνδεδεµένου µέρους ή αντιπροσώπου ή εταιρείας ειδικού σκοπού δεν θα καταρτίσει ή
συνοµολογήσει συναλλαγές ή ρυθµίσεις που αφορούν την απόκτηση, αγορά ή ανταλλαγή Νέων Ελληνικών Οµολόγων σε τιµή είτε ίση είτε ανώτερη είτε κατώτερη της
ονοµαστικής αξίας, εκτός εάν η συναλλαγή ή η ρύθµιση για την απόκτηση, αγορά ή
ανταλλαγή Νέων Ελληνικών Οµολόγων εξυπηρετεί σκοπούς βραχυπρόθεσµης επένδυσης υπό την έννοια του Όρου 6(2)(α). Εφόσον µια συναλλαγή ή προτεινόµενη συναλλαγή απαιτεί την προηγούµενη έγγραφη έγκριση του ΕΤΧΣ σύµφωνα µε τον παρόντα όρο το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος πρέπει να κοινοποιήσεις στο ΕΤΧΣ τις
λεπτοµέρειες της προτεινόµενης συναλλαγής σύµφωνα µε τον Όρο 9(1)(η) προκειµένου να αιτηθεί την έγκριση το αργότερο δέκα εργάσιµων ηµερών πριν από την ηµέρα
κατά την οποία το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος καταρτίσει ή προτείνει να καταρτιστεί µια νοµικά δεσµευτική προσφορά, συµφωνία ή ρύθµιση σχετικά µε την εν λόγω
συναλλαγή.
(θ)

γενικότερα, να αποζηµιώσει το ΕΤΧΣ σε πρώτη ζήτηση έναντι κάθε δαπάνης, αξίωσης, ζηµίας, υποχρέωσης ή εξόδων (συµπεριλαµβανοµένων νοµικών αµοιβών, εξόδων διερεύνησης καθώς και κάθε φόρου προστιθέµενης αξίας ή ισοδύναµου βάρους)
τα οποία επιβαρύνουν το ΕΤΧΣ λόγω (α) οποιασδήποτε αναληθούς, ανακριβούς ή
παραπλανητικής πληροφορίας η οποία ελήφθη από το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος
σε σχέση µε την παρούσα Σύµβαση, τη Σύµβαση Συγχρηµατοδότησης, το Μνηµόνιο
Συνεννόησης, ή τις συναλλαγές που αναφέρονται σε αυτά, ή / και (β) οποιασδήποτε
αγωγής, αξίωσης, απαίτησης, διαδικασίας, έρευνας, διαιτησίας ή απόφασης σε βάρος
του ΕΤΧΣ (µε βάση το χρηµατιστηριακό δίκαιο, το δίκαιο δηµοσίων προτάσεων ή
άλλες διατάξεις) λόγω της κατάρτισης από το ΕΤΧΣ και εκπλήρωσης από αυτό της
παρούσας Σύµβασης, της Σύµβασης Συγχρηµατοδότησης, ή των συναλλαγών που
προβλέπονται σε αυτή ή στο Μνηµόνιο, συµπεριλαµβανοµένης της Εθελοντικής Συναλλαγής ∆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 Επωφελούµενο Κράτος Μέλος θα αντικαταστήσει
τον Κοινό Εκπρόσωπο Πληρωµών µε µια κεντρική τράπεζα που είναι µέλος του Ευρωσυστήµατος, σύµφωνα µε υπόδειξη του ΕΤΧΣ, προκειµένου να αναλάβει το ρόλο
και τα καθήκοντα του πρώτου υπό τους ίδιους ουσιώδεις όρους και προϋποθέσεις ως
αυτοί προβλέπονται στη Σύµβαση Συγχρηµατοδότησης.

5.

ΕΠΙΤΟΚΙΟ, 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.
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(2)

Σε κάθε Ηµέρα Πληρωµής Τόκου το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος θα καταβάλλει σε διαθέσιµα κεφάλαια στον Κοινό ∆ιαχειριστή Πληρωµών στο λογαριασµό που θα κοινοποιείται εγγράφως στο ΕΤΧΣ και στο Επωφελούµενο Κράτος Μέλος (ή σε κάθε άλλο πρόσωπο ή λογαριασµό που τα Μέρη ενδέχεται να συµφωνήσουν κάθε φορά για τους σκοπούς της παρούσας
Σύµβασης) ένα ποσό που θα αντιστοιχεί στον τόκο που θα οφείλεται κατά την Ηµέρα Πληρωµής Τόκου και ο Κοινός Εντολοδόχος Πληρωµών θα καταβάλλει το εν λόγω ποσό στο λογαριασµό που θα του κοινοποιείται από το ΕΤΧΣ.

(3)

Ανεξάρτητα από όσα ορίζονται στον Όρο 8, εφόσον το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος αποτύχει να καταβάλλει κάθε ληξιπρόθεσµο ποσό υπό την παρούσα Σύµβαση κατά την ηµέρα
λήξης του, το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος θα οφείλει να καταβάλει επιπλέον τόκο υπερηµερίας επί του ανωτέρω ποσού (ή επί κάθε µη πληρωθέντος ποσού που οφείλεται κάθε φορά)
στο ΕΤΧΣ από την ηµέρα λήξης µέχρι την ηµέρα πλήρους καταβολής, το οποίο θα υπολογίζεται σε σχέση µε διαδοχικές περιόδους εκτοκισµού (κάθε µια από τις οποίες θα έχει διάρκεια, κατ’ επιλογή του ΕΤΧΣ, όπου η πρώτη τέτοια περίοδος θα ξεκινά την αντίστοιχη δήλη
ηµέρα και, εφόσον είναι εφικτό, θα έχει διάρκεια µιας εβδοµάδας) µε ετήσιο επιτόκιο επί του
ανωτέρω ληξιπρόθεσµου ποσού ίσου µε 200 µ.β. επί του υψηλότερου εκ των (α) του
EURIBOR που θα ισχύει στην αντίστοιχη περίοδο επιλογής του ETXΣ και (β) το Επιτόκιο το
οποίο θα οφειλόταν αν το ληξιπρόθεσµο ποσό θεωρούνταν, κατά την περίοδο της µη πληρωµής του, Χρηµατοδοτική Ενίσχυση. Για όσο διάστηµα διαρκεί η αδυναµία πληρωµής, το ανωτέρω επιτόκιο θα αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Όρου 5(3) κατά την
τελευταία ηµέρα της αντίστοιχης περιόδου εκτοκισµού και τυχόν µη καταβληθέντες τόκοι
υπό τον παρόντα όρο που αφορούν προηγούµενες περιόδους εκτοκισµού θα προστίθενται στο
τέλος της αντίστοιχης περιόδου εκτοκισµού. Ο τόκος υπερηµερίας θα είναι άµεσα ληξιπρόθεσµος και πληρωτέος.

(4)

Κατόπιν εύλογου αιτήµατος του Επωφελούµενου Κράτους Μέλους, το ΕΤΧΣ θα παρέχει λεπτοµερή περιγραφή όλων των εξόδων που θα βαρύνουν το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος,
και συγκεκριµένα αµοιβές και άλλες δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένου του µέρους που αντιστοιχεί στο Επωφελούµενο Κράτος Μέλος.

(5)

Η Αρνητική ∆ιακράτηση, η Απώλεια Τόκου, τα ∆απανες 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 Επωφελούµενο Κράτος Μέλος εντός πέντε (5) Εργασίµων Ηµερών αµέσως µετά την παραλαβή των τιµολογίων τα οποία
το ΕΤΧΣ θα υποβάλλει περιοδικά (το αργότερο ανά τρίµηνο) και η εν λόγω πληρωµή θα γίνεται σε λογαριασµό που θα ορίζει ειδικά το ΕΤΧΣ.

(6)

Το ΕΤΧΣ 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 Επωφελούµενο Κράτος Μέλος αναλαµβάνει να πληρώσει στο ΕΤΧΣ κάθε πρόσθετο τόκο
και όλα τα έξοδα και τις δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένων των νοµικών αµοιβών τα οποία θα
προκύπτουν και θα πληρώνονται υπέρ του ΕΤΧΣ λόγω παραβίασης κάθε υποχρέωσης υπό
την παρούσα Σύµβαση από το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος.

(8)

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε µέσο αντιστάθµισης σε σχέση ένα Μέσο Χρηµατοδότησης το
οποίο χρηµατοδοτεί οποιαδήποτε Χρηµατοδοτική Ενίσχυση λήξει νωρίτερα για οποιοδήποτε
λόγο (ακόµη και σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας από το ΕΤΧΣ σύµφωνα µε τους όρους
του εν λόγω µέσου αντιστάθµισης) το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος θα αποζηµιώσει το
ΕΤΧΣ για κάθε δαπάνη εξυπηρέτησης του σχετικού Μέσου Χρηµατοδότησης λόγω µη αντιστάθµισης καθώς και για όλα τα έξοδα που προκύπτουν λόγω της πρόωρης λήξης (εφόσον οι
εν λόγω δαπάνες δεν περιλαµβάνονται ήδη στο Κόστος Χρηµατοδότησης ΕΤΧΣ).
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(9)

Το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος θα βαρύνεται µε όλα τα έξοδα, βάρη, και δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένων νοµικών, συµβουλευτικών, τραπεζικών ή χρηµατιστηριακών δαπανών που
προκύπτουν σε σχέση µε την προετοιµασία, υπογραφή, εφαρµογή και λήξη της παρούσας
Σύµβασης ή κάθε άλλου σχετικού κειµένου, τροποποίησης, συµπληρώµατος ή παραίτησης
που αφορά στην παρούσα Σύµβαση ή άλλου σχετικού κειµένου συµπεριλαµβανοµένων των
εξόδων και δαπανών που καταβάλλονται στο ΕΤΧΣ σχετικά µε την προετοιµασία και έκδοση
των Χρηµατοδοτικών Μέσων για τη χρηµατοδότηση της Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης υπό την
παρούσα. Τα εν λόγω έξοδα και δαπάνες που θα βαρύνουν το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος
περιλαµβάνουν νοµικά έξοδα (για τη λήψη νοµικών γνωµατεύσεων και τη σύνταξη κειµένων), έξοδα οίκων πιστοληπτικής διαβάθµισης, έξοδα εισαγωγής σε χρηµατιστήριο, έξοδα
µετακινήσεων (εφόσον υπάρχουν), προµήθειες που σχετίζονται µε Χρηµατοδοτικά Μέσα,
αµοιβές παρόχων υπηρεσιών και οίκων εκκαθάρισης, φόρους, έξοδα καταχώρισης και δηµοσίευσης

(10)

Εφόσον επέλθουν οι περιστάσεις που περιγράφονται στον ορισµό της Αποτρεπτικής Πληρωµής, η εν λόγω πληρωµή θα οφείλεται και θα καταβάλλεται από το Επωφελούµενο Κράτος
Μέλος στο ΕΤΧΣ την τελευταία ηµέρα του ηµερολογιακού τριµήνου κατά το οποίο θα επιβάλλεται η Αποτρεπτική Πληρωµή. Η Αποτρεπτική Πληρωµή θα επιστρέφεται πλήρως από
το ΕΤΧΣ, µαζί µε δεδουλευµένους τόκους που προκύπτουν από την επένδυση της Αποτρεπτικής Πληρωµής, αµέσως µόλις αναβιώνει η εκταµίευση της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στο
Επωφελούµενο Κράτος Μέλος.

6.

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ, ΠΡΟΩΡΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ
ΑΚΥΡΩΣΗ

(1)

(α)

Το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος θα πρέπει να αποπληρώσει το ονοµαστικό κεφάλαιο κάθε Ποσού Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης σύµφωνα µε τα ποσά και στις Ηµέρες
Πληρωµής Κεφαλαίου που ορίζονται στον Πίνακα Αποπληρωµής.

(β)

Το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος θα µεταφέρει το ποσό του οφειλόµενου κεφαλαίου
στον Κοινό ∆ιαχειριστή Πληρωµών στο λογαριασµό που θα υποδειχθεί εγγράφως
από το ΕΤΧΣ και το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος (ή µε πληρωµή σε οποιοδήποτε
άλλο πρόσωπο ή λογαριασµό που µπορούν κατά καιρούς να συµφωνήσουν τα µέρη
στο πλαίσιο της παρούσας Σύµβασης) και ο Κοινός Εντολοδόχος Πληρωµών θα καταβάλλει το εν λόγω ποσό στο λογαριασµό που θα υποδειχθεί από το ΕΤΧΣ.

(γ)

Οποιοδήποτε ποσό που θα αποπληρωθεί ή θα µεταφερθεί στο λογαριασµό που αναφέρεται στους όρους 6(1)(β) και 7(3) δεν µπορεί να διατεθεί εκ νέου µέσω δανείου.

(δ)

Προς αποφυγή αµφιβολιών, τα µέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι οι υποχρεώσεις πληρωµής του Επωφελούµενου Κράτους Μέλους έναντι του ΕΤΧΣ σχετικά µε
κεφάλαιο και τόκους θα αποσβένονται µόνο στο µέτρο που το ΕΤΧΣ πραγµατικά
λαµβάνει τα σχετικά ποσά από τον Κοινό ∆ιαχειριστή Πληρωµών και ότι η πληρωµή
από το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος στον Κοινό ∆ιαχειριστή Πληρωµών από µόνη
της δεν αρκεί για να απαλλάξει το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος από τις υποχρεώσεις πληρωµής κεφαλαίου και τόκων που οφείλονται στο ΕΤΧΣ.

(2)

Εφόσον χρηµατοδότηση που έχει δοθεί σε Επωφελούµενο Κράτος Μέλος υπό τα Νέα Ελληνικά Οµόλογα αποπληρωθεί πρόωρα ολικά η µερικά σε εθελοντική ή υποχρεωτική βάση,
αναλογικό µέρος του Ποσού Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης της Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης
που παρέχεται υπό την παρούσα θα καθίσταται άµεσα ληξιπρόθεσµο και καταβλητέο σε ποσό
αναλογικό το οποίο θα καθορίζεται µε βάση το µέρος που αντιπροσωπεύει το ποσό κεφαλαίου όσον αφορά στα Νέα Ελληνικά Οµόλογα που αποπληρώθηκε πρόωρα σε σχέση µε το συνολικό οφειλόµενο ποσό κεφαλαίου σε σχέση µε τα ανωτέρω Νέα Ελληνικά Οµόλογα πριν
λάβει χώρα η πρόωρη αποπληρωµή. Το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος θα αποζηµιώνει το
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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 από το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος θα υπόκειται στον παρόντα Όρο 6(2), εκτός αν (α) το συνολικό ποσό αυτής της απόκτησης δεν ξεπερνά ανά πάσα στιγµή το [1] δις ευρώ και οι αποκτήσεις από το Επωφελούµενο
Κράτος Μέλος λαµβάνουν χώρα για σκοπούς βραχυπρόθεσµων επενδύσεων (για έξι µήνες ή
λιγότερο) και όχι για τον σκοπό διακράτησης των Νέων Ελληνικών Οµολόγων µέχρι τη λήξη
τους ή την αποπληρωµή τους ή (β) το ΕΤΧΣ έδωσε ρητή συναίνεση για αυτές τις συναλλαγές
σύµφωνα µε τον όρο 4(2)(ε).
(3)

Το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος µπορεί να ακυρώσει, µε προηγούµενη έγγραφη ειδοποίηση
τουλάχιστον δέκα (10) Εργασίµων Ηµερών, όλο ή οποιοδήποτε µέρος (µε ελάχιστο ποσό των
100 εκατοµµυρίων ευρώ) του µη εκταµιευθέντος ποσού της Ενίσχυσης, µε την προϋπόθεση
ότι δεν έχει γίνει Αίτηση Χρηµατοδότησης για αυτό το ποσό.

(4)

Το ΕΤΧΣ µπορεί να ακυρώσει όλο ή οποιοδήποτε µέρος του µη εκταµιευθέντος ποσού του
Συνολικού Ποσού Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης που θα είναι διαθέσιµο βάσει της παρούσας
Σύµβασης εάν (i) το Μνηµόνιο Συνεννόησης τροποποιηθεί κατά τρόπο που µειώνει το ποσό
της Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης που είναι διαθέσιµο στο Επωφελούµενο Κράτος Μέλος, ή
(ii) το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος ενηµερώσει για την πρόθεσή του να µην κάνει άλλες
αναλήψεις βάσει της ∆ιευκόλυνσης.

(5)

Το ΕΤΧΣ µπορεί επίσης να ακυρώσει όλο ή οποιοδήποτε µέρος του µη εκταµιευθέντος ποσού του Συνολικού Ποσού Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης, εάν το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος ακυρώσει την έκδοση των Νέων Ελληνικών Οµολόγων, εν όλω ή εν µέρει. Σε αυτή την
περίπτωση η ακύρωση αυτής της ∆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 Επωφελούµενο 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 Μέλη της Τρόικα, της Επιτροπής και της ΕΚΤ της ταµειακής κατάστασης του Επωφελούµενο Κράτους Μέλους, θα αξιολογήσει την ικανότητα του Επωφελούµενο Κράτους
Μέλους να αποπληρώσει το ποσό που πρόκειται να ανανεωθεί. Εφόσον το αποτέλεσµα της
αξιολόγησης είναι ότι το ΕΤΧΣ διαθέτει επαρκείς ταµειακούς πόρους, τότε, εκτός εάν το
ΕΤΧΣ κοινοποιήσει το αντίθετο, αντίστοιχο ποσό της Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης θα καθίσταται ληξιπρόθεσµο και απαιτητό κατά την ηµεροµηνία της λήξης των εν λόγω Μέσων
Χρηµατοδότησης. Αυτή η αποπληρωµή θα αποτελεί προκαθορισµένη αποπληρωµή και όχι
εκούσια ή αναγκαστική προπληρωµή.

7.

ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

(1)

Όλες οι καταβολές που πρέπει να γίνουν από το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος γίνουν σε
Ευρώ και χωρίς συµψηφισµό ή προβολή ανταπαίτησης, ελεύθερες και απαλλαγµένες από, και
χωρίς κρατήσεις για, φόρους, προµήθειες και άλλες χρεώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης.

(2)

Το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος δηλώνει ότι όλες οι καταβολές και µεταφορές σύµφωνα
υπό της παρούσας Σύµβασης, καθώς και η ίδια η Σύµβαση, δεν υπόκεινται σε φόρο ή άλλου
είδους δασµό στη χώρα του Επωφελούµενο Κράτους Μέλους και δεν θα υπόκεινται καθ’ όλη
τη διάρκεια της Σύµβασης. Εάν παρόλα αυτά, το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος ή η Τράπεζα
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της Ελλάδος υποχρεωθούν µε νόµο να προβούν σε τέτοιου είδους κρατήσεις, το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος θα καταβάλλει τα απαιτούµενα υπερβάλλοντα ποσά προκειµένου µετά
τις απαιτούµενες από το νόµο µειώσεις, το ΕΤΧΣ να λαµβάνει στο ακέραιο τα ποσά που προβλέπονται στην παρούσα Σύµβαση.
(3)

Όλες οι καταβολές τόκου ή κεφαλαίου από το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος θα πρέπει να
γίνουν µέσω µηνύµατος SWIFT [●] σε TARGET2 τη σχετική ηµέρα πληρωµής πριν από τις
11 π.µ. ώρα Φρανκφούρτης [στους TARGET2 συµµετέχοντες SWIFT-BIC: [●], υπέρ του λογαριασµού του Κοινού Εντολοδόχου Πληρωµών (ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή λογαριασµό συµφωνηθεί µεταξύ των Μερών για τους σκοπούς αυτής της Σύµβασης). Οι καταβολές αυτές θα απαλλάσσουν το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος από τις υποχρεώσεις του έναντι
του ΕΤΧΣ µόνο στην περίπτωση και κατά το µέτρο που, το ΕΤΧΣ λάβει µια αντίστοιχη καταβολή από τον Κοινό Εκπρόσωπο Πληρωµών σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης Συγχρηµατοδότησης. Όλες οι άλλες ληξιπρόθεσµες, σύµφωνα µε τη παρούσα Σύµβαση καταβολές του Επωφελούµενου Κράτους Μέλους προς το ΕΤΧΣ θα πρέπει να γίνονται στο λογαριασµό που έχει ορισθεί από το ΕΤΧΣ για το σκοπό αυτό.

(4)

[Το ΕΤΧΣ/η ΕΚΤ] θα ενηµερώσει το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος, την Τράπεζα της Ελλάδος και Κοινό Εκπρόσωπο Πληρωµών τουλάχιστον (30) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την
κάθε Ηµέρα Καταβολής Τόκων και Ηµέρα Καταβολής Κεφαλαίου για το ποσό κεφαλαίου
και τόκων πληρωτέων εκείνη την ηµέρα και τις λεπτοµέρειες (Επιτόκιο, Περίοδος Εκτοκισµού) επί τη βάσει των οποίων έχει υπολογιστεί ο τόκος.

(5)

Το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος θα στείλει στο ΕΤΧΣ, στην ΕΚΤ και στο Κοινό Εκπρόσωπο Πληρωµών αντίγραφο των εντολών καταβολής που στάλθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος τουλάχιστον (2) Εργάσιµες Ηµέρες πριν από κάθε Ηµεροµηνία Καταβολής Τόκων και
Ηµεροµηνία Καταβολής Κεφαλαίου. Όλες οι υπόλοιπες καταβολές που είναι πληρωτέες από
το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος στο ΕΤΧΣ σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση, συµπεριλαµβανοµένων Εξόδων Έκδοσης, Απώλειας Τόκου, Αρνητική ∆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 Επωφελούµενο Κράτος Μέλος καταβάλλει κάποιο ποσό σχετικά µε την Χρηµατοδοτική Ενίσχυση το οποίο υπολείπεται του συνολικού ποσού που είναι οφειλόµενο και πληρωτέο σύµφωνα µε αυτή τη Σύµβαση, το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος παραιτείται κάθε δικαιώµατος να οικειοποιηθεί της διαφοράς µεταξύ του ποσού που κατέβαλλε σε σχέση µε το
ποσό που ήταν πληρωτέο.
Το ποσό που καταβάλλεται αναφορικά µε µια τέτοια Χρηµατοδοτική Ενίσχυση θα πρέπει να
χρησιµοποιείται για την ικανοποίηση των ληξιπρόθεσµων πληρωµών της Χρηµατοδοτική Ενίσχυσης κατά την ακόλουθη σειρά:
(α)

πρώτον για κάθε αµοιβή, έξοδα και αποζηµιώσεις,

(β)

δεύτερον για τόκους υπερηµερίας όπως καθορίζονται στον Όρο 5(3),

(γ)

τρίτον για τόκους, και

(δ)

τέταρτον για κεφάλαιο

δεδοµένου ότι αυτά τα ποσά είναι πληρωτέα ή ληξιπρόθεσµα εκείνη την ηµέρα.
(7)

Κάθε υπολογισµός και καθορισµός από το ΕΤΧΣ σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση:
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(α)

θα πρέπει να γίνεται κατά έναν εµπορικά λογικό τρόπο, και

(β)

θα είναι, ελλείψει πρόδηλου σφάλµατος, δεσµευτικός για το ΕΤΧΣ και το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος.

8.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

(1)

Το ΕΤΧΣ µπορεί, µε γραπτή ενηµέρωση του Επωφελούµενου Κράτους Μέλους, να ακυρώσει
το Πρόγραµµα και/ή να κηρύξει το συνολικό ποσό κεφαλαίου κάθε Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης, µαζί µε τους δεδουλευµένους τόκους, ληξιπρόθεσµο και απαιτητό εάν:
(α)

το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος ή η Τράπεζα της Ελλάδος δεν καταβάλλει οποιοδήποτε ποσό κεφαλαίου ή τόκων σε σχέση µε οποιαδήποτε Χρηµατοδοτική Ενίσχυση
ή οποιοδήποτε άλλο ποσό πληρωτέο σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση κατά την
ηµεροµηνία πληρωµής, στο σύνολό του ή µέρος αυτού, κατά τον τρόπο και στο νόµισµα που έχει συµφωνηθεί µε την παρούσα Σύµβαση, ή

(β)

το ΕΤΧΣ στείλει στο Επωφελούµενο Κράτος Μέλος µια δήλωση καταγγελίας σε περίπτωση που το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος ή η Τράπεζα της Ελλάδος αθετήσουν
οποιαδήποτε υποχρέωσή τους από την παρούσα Σύµβαση ή από τη Σύµβαση Συγχρηµατοδότησης (συµπεριλαµβανοµένης και της υποχρέωσης που διατυπώνεται
στον Όρο 1(5) της παρούσας Σύµβασης να εφαρµοστεί κάθε Χρηµατοδοτική Ενίσχυση σύµφωνα µε τους όρους του Μνηµονίου Συνεννόησης παραλείποντας όµως τις
υπόλοιπες υποχρεώσεις από το Μνηµόνιο Συνεννόησης) εκτός των υποχρεώσεων
που αναφέρονται στον όρο 8(1)(α) της παρούσας Σύµβασης, και αυτή η αθέτηση της
υποχρέωσης εξακολουθεί για διάστηµα µεγαλύτερο του ενός µήνα από την γραπτή
περί τούτου ειδοποίηση, η οποία θα πρέπει να έχει δοθεί από το ΕΤΧΣ στο Επωφελούµενο Κράτος Μέλος, ή

(γ)

το ΕΤΧΣ στείλει στο Επωφελούµενο Κράτος Μέλος µια δήλωση καταγγελίας σε περίπτωση που οι υποχρεώσεις του Επωφελούµενου Κράτους Μέλους ή της Τράπεζας
της Ελλάδος υπό της παρούσας Σύµβασης ή κάθε υποχρέωση από τη Σύµβαση Συγχρηµατοδότησης κηρυχθούν από δικαστήριο που έχει σχετική δικαιοδοσία ως µη δεσµευτικές ή µη εκτελεστές απέναντι στο Επωφελούµενο Κράτος Μέλος ή την Τράπεζα της Ελλάδος ή κηρυχθούν από το δικαστήριο που έχει σχετική δικαιοδοσίας ως
παράνοµες, ή

(δ)

το ΕΤΧΣ στείλει στο Επωφελούµενο Κράτος Μέλος µία δήλωση καταγγελίας στις
περιπτώσεις που (i) έχει αποδειχθεί ότι αναφορικά µε τη παρούσα Σύµβαση, τη Σύµβαση Συγχρηµατοδότησης ή το Μνηµόνιο Συνεννόησης, το Επωφελούµενο Κράτος
Μέλος ή η Τράπεζα της Ελλάδος έχει εµπλακεί σε οποιαδήποτε πράξη απάτης ή διαφθοράς ή οποιαδήποτε άλλη παράνοµη δραστηριότητα ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια
που είναι επιβλαβής για το ΕΤΧΣ ή (ii) οποιεσδήποτε δηλώσεις και εγγυήσεις εκ µέρους του Επωφελούµενου Κράτους Μέλους υπό της παρούσας Σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένων και υποσχέσεων και εγγυήσεων που δόθηκαν σε σχέση µε την παρασχεθείσα νοµική γνωµοδότηση και/ή τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης που παρασχέθηκαν σύµφωνα µε τον όρο 3(3)(α) της παρούσας Σύµβασης) είναι ανακριβείς, αναληθείς ή παραπλανητικές και οι οποίες κατά την άποψη του ΕΤΧΣ θα µπορούσαν να
έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα του Επωφελούµενου Κράτους Μέλους
να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του υπό της παρούσας Σύµβασης ή της Σύµβασης
Συγχρηµατοδότησης ή στα δικαιώµατα του ΕΤΧΣ υπό της παρούσας Σύµβασης ή της
Σύµβασης Συγχρηµατοδότησης, ή

(ε)

το ΕΤΧΣ στέλνει στο Επωφελούµενο Κράτος Μέλος µία δήλωση καταγγελίας στις
περιπτώσεις που προηγούµενη συµφωνία για την παροχή δανείου ή οποιασδήποτε
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άλλης Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης µεταξύ του Επωφελούµενου Κράτους Μέλους,
της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΕΤΧΣ ή οποιουδήποτε οργανισµού ή οργάνου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτήτως ποσού, έχει καταγγελθεί, ή υπάρχει αθέτηση της
υποχρέωσης οποιουδήποτε είδους πληρωµής απέναντι στο ΕΤΧΣ ή οποιοδήποτε οργανισµό ή όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος ή
την Τράπεζα της Ελλάδος, και αυτή η αθέτηση της υποχρέωσης πληρωµής οδηγεί σε
καταγγελία, ή
(στ)

το ΕΤΧΣ στείλει στο Επωφελούµενο Κράτος Μέλος µία δήλωση καταγγελίας στις
περιπτώσεις που η Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης αποτελεί αντικείµενο
δηλώσεως καταγγελίας, ή

(ζ)

το ΕΤΧΣ στείλει στο Επωφελούµενο Κράτος Μέλος µία δήλωση καταγγελίας στις
περιπτώσεις που υπάρχει αθέτηση υποχρέωσης πληρωµής σε σχέση µε οποιαδήποτε
σειρά Νέων Ελληνικών Οµολόγων ή οποιαδήποτε σειρά Νέων Ελληνικών Οµολόγων
αποτελεί αντικείµενο δηλώσεως καταγγελίας, ή ειδοποίησης πρόωρης εξόφλησης, ή

(η)

το ΕΤΧΣ στείλει στο Επωφελούµενο Κράτος Μέλος µία δήλωση καταγγελίας στις
περιπτώσεις που το Σχετικό Χρέος του Επωφελούµενου Κράτους Μέλους, το οποίο
κατά συνολικό κεφάλαιο ξεπερνά το ποσό των 250 εκατοµµυρίων ευρώ, είναι αντικείµενο καταγγελίας όπως αυτή ορίζεται στο µέσο που διέπει ή αποδεικνύει αυτό το
χρέος πληρωµών, και ως αποτέλεσµα µιας τέτοιας δήλωσης καταγγελίας επέλθει
πρόωρη λήξη του εν λόγω χρέους πληρωµών ή ένα de facto moratorium όσον αφορά
στις καταβολές, ή

(θ)

το ΕΤΧΣ στείλει στο Επωφελούµενο Κράτος Μέλος µία δήλωση καταγγελίας στις
περιπτώσεις που το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος δεν κάνει έγκαιρες επαναγορές
από το ∆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 Επωφελούµενο Κράτος Μέλος µία δήλωση καταγγελίας στις
περιπτώσεις που οποιαδήποτε δανειακή σύµβαση ή σύµβαση για την παροχή χρηµατοδοτικής ενίσχυσης µεταξύ του Επωφελούµενου Κράτους Μέλους και οποιουδήποτε Ευρωπαϊκού οργανισµού ή οργάνου, του ∆ΝΤ ή ενός άλλου Παρόχου Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης, ανεξαρτήτως ποσού, είναι αντικείµενο δήλωσης καταγγελίας, ή

(κ)

το ΕΤΧΣ στείλει στο Επωφελούµενο Κράτος Μέλος µία δήλωση καταγγελίας στις
περιπτώσεις που το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος δεν πληρώσει σηµαντικό µέρος
του Σχετικού Χρέους του όταν καταστεί πληρωτέο ή κηρύξει ή επιβάλλει παύση
πληρωµών του Σχετικού Χρέους ή Σχετικού Χρέους που αναλαµβάνει ή που εγγυάται γι’ αυτό, µε την προϋπόθεση ότι, για τους σκοπούς της παρούσας Σύµβασης, η
Εθελοντική Συναλλαγή ∆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 Επωφελούµενο Κράτος Μέλος θα καλύψει όλες τις δαπάνες, τα έξοδα, τις αµοιβές και την
πραγµατοποιηθείσα Απώλεια Τόκων που είναι πληρωτέα από το ΕΤΧΣ ως συνέπεια της
πρόωρης αποπληρωµής της Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης σύµφωνα µε αυτό τον Όρο. Επιπλέον,
το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος θα καταβάλει τόκο υπερηµερίας, σύµφωνα µε τον Όρο 5(3) ανωτέρω, το οποίο θα υπολογίζεται από την ηµεροµηνία κατά την οποία το υπολειπόµενο ποσό κεφαλαίου
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σε σχέση µε αυτήν την Χρηµατοδοτική Ενίσχυση χαρακτηρίστηκε άµεσα ληξιπρόθεσµο και απαιτητό
µέχρι την ηµεροµηνία της πραγµατικής πλήρους καταβολής

9.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

(1)

Με ισχύ από την πρώτη Αίτηση Χρηµατοδότησης, το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος οφείλει
να παράσχει στο ΕΤΧΣ:

(2)

(α)

όλα τα έγγραφα που αποστέλλονται από το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος στους κατόχους Νέων Ελληνικών Οµολόγων ή στους πιστωτές γενικώς, την ίδια ακριβώς
στιγµή που αποστέλλονται και πρέπει να παρέχει στο ΕΤΧΣ το συντοµότερο δυνατό
µετά την παραλαβή, όλα τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί γενικά στους πιστωτές άλλων
προσώπων στα οποία προκύπτει χρέος το οποίο αποτελεί Γενικό Χρέος,

(β)

µια τακτική τρίµηνη έκθεση της προόδου που έχει γίνει στην εκπλήρωση των όρων
του Μνηµονίου Συνεννόησης,

(γ)

εγκαίρως, κάθε περαιτέρω πληροφορία που αφορά τη δηµοσιονοµική και οικονοµική
κατάσταση, την οποία µπορεί εύλογα να ζητήσει το ΕΤΧΣ,

(δ)

κάθε πληροφορία αναφορικά µε κάθε γεγονός το οποίο µπορεί δικαιολογηµένα να
προκαλέσει Γεγονός Καταγγελίας (και τα βήµατα που έχουν γίνει, εφόσον υπάρχουν,
προκειµένου να θεραπευτεί αυτό),

(ε)

κάθε πληροφορία αναφορικά µε κάθε γεγονός το οποίο µπορεί να αποτελέσει µη
πληρωµή ή κάποιο άλλο γεγονός καταγγελίας σύµφωνα µε τα Νέα Ελληνικά Οµόλογα ή κάθε πρόταση να τροποποιήσει, να µεταρρυθµίσει ή να παραιτηθεί από τους όρους των Νέων Ελληνικών Οµολόγων,

(στ)

πληροφορίες όλων των πληρωτέων καταβολών και των καταβολών που έγιναν στους
κατόχους των Νέων Ελληνικών Οµολόγων,

(ζ)

τη δήλωση ότι το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος δεν προτίθεται να δεχθεί περαιτέρω
Χρηµατοδοτική Ενίσχυση σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση, όσο το δυνατόν συντοµότερα προκύψει, και

(η)

εάν το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος προτείνει, άµεσα ή έµµεσα διαµέσου της Τράπεζας της Ελλάδος, οποιασδήποτε θυγατρικής ή αντιπροσώπου ή εταιρίας ειδικού
σκοπού, τη σύναψη ή οργάνωση οποιασδήποτε συναλλαγής ή ρυθµίσεων για την απόκτηση, αγορά ή ανταλλαγή Νέων Ελληνικών Οµολόγων σε τιµή ίση µε ή µεγαλύτερη ή µικρότερη της ονοµαστικής αξίας, οφείλει να παράσχει στο ΕΤΧΣ πληροφορίες σχετικά µε την προτεινόµενη συναλλαγή συµπεριλαµβανοµένου του προτεινόµενου ποσού, τις ληκτότητες, τον αντίκτυπο στον Πίνακα Αποπληρωµής, της ηµεροµηνίας αυτής της απόκτησης και το κατά πόσον τα Νέα Ελληνικά Οµόλογα θα αποτελέσουν βραχυπρόθεσµες επενδύσεις όπως προβλέπεται στον Όρο 6(2)(α), θα ακυρωθούν, θα κρατηθούν µέχρι την αποπληρωµή τους ή θα αποτελέσουν µακροπρόθεσµες επενδύσεις.

Το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος αναλαµβάνει να ενηµερώσει εγκαίρως το ΕΤΧΣ στην περίπτωση που λάβει χώρα οποιοδήποτε γεγονός το οποίο θα καθιστούσε ανακριβή οποιαδήποτε δήλωση έχει γίνει στη νοµική γνωµοδότηση του Επωφελούµενου Κράτους Μέλους όπως
αναφέρεται στον όρο 3(3)(α) ανωτέρω.
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10.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥΣ

(1)

Το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος θα επιτρέπει στο ΕΤΧΣ να έχει το δικαίωµα να στείλει
τους δικούς του (ή δικούς τους) πράκτορες ή δεόντως εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους για
να διεξάγουν τεχνικούς ή οικονοµικούς ελέγχους ή επιθεωρήσεις τις οποίες θεωρεί απαραίτητες σε σχέση µε τη διαχείριση της Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης και της οποιασδήποτε Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης θα παρασχεθεί κατωτέρω.

(2)

Το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος άµεσα και/ή Τράπεζα της Ελλάδος θα παρέχουν σχετικές
πληροφορίες και έγγραφα τα οποία µπορεί να ζητηθούν για το σκοπό των αξιολογήσεων, ελέγχων ή επιθεωρήσεων και θα λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε να εξυπηρετήσει την εργασία των προσώπων στους οποίους θα ανατεθεί ή διεξαγωγή τους. Το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος και η Τράπεζα της Ελλάδος αναλαµβάνουν να δώσουν στα πρόσωπα που αναφέρονται στον Όρο 10(1) πρόσβαση στις τοποθεσίες και εγκαταστάσεις όπου βρίσκονται οι
σχετικές πληροφορίες και έγγραφα.

(3)

Το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος και η Τράπεζα της Ελλάδος θα εξασφαλίσουν ότι πραγµατοποιηθεί έρευνα και ικανοποιητική αντιµετώπιση των τυχόν ύποπτων και επιβεβαιωµένων
υποθέσεων απάτης, δωροδοκίας ή κάθε άλλης παράνοµης δραστηριότητας σε σχέση µε τη
διαχείριση της παρούσας συµφωνίας καθώς και κάθε οικονοµική βοήθεια που παρέχεται
παρακάτω. Όλες αυτές τις περιπτώσεις, καθώς και µέτρα σχετικά µε αυτές που λαµβάνονται
από τις αρµόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να αναφερθούν στο ΕΤΧΣ και στην Επιτροπή χωρίς
καθυστέρηση.

11.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

(1)

Όλες οι γνωστοποιήσεις σχετικά µε την παρούσα Σύµβαση θα πρέπει εγκύρως να δίδονται
γραπτά και να αποστέλλονται στις διευθύνσεις που αναφέρονται στο Παράρτηµα 6. Κάθε
Μέρος θα επικαιροποιεί τις διευθύνσεις και θα ενηµερώνει το άλλο Μέρος σχετικά µε κάθε
επικαιροποίηση που λαµβάνει χώρα κατά καιρούς.

(2)

Όλες οι γνωστοποιήσεις θα πρέπει να γίνονται µε συστηµένο ταχυδροµείο. Σε περίπτωση κατεπείγοντος, θα µπορούν να αποστέλλονται µέσω τηλεοµοιοτυπίας, µηνύµατος SWIFT ή να
παραδίδονται ιδιοχείρως στις ανωτέρω αναφερόµενες διευθύνσεις και να επιβεβαιώνονται
αµελλητί µε συστηµένο ταχυδροµείο. Οι γνωστοποιήσεις θα θεωρούνται ότι λαµβάνονται εγκύρως κατά το χρόνο της πραγµατικής λήψης της τηλεοµοιοτυπίας, του µηνύµατος SWIFT
ή της επιστολής.

(3)

Όλα τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που θα πρέπει να παραδίδονται υπό την παρούσα θα πρέπει να είναι στην αγγλική γλώσσα.

(4)

Κάθε Μέρος της παρούσας Σύµβασης θα κοινοποιεί στα άλλα Μέρη τη λίστα και τα δείγµατα
υπογραφών των προσώπων που είναι εξουσιοδοτηµένα αν ενεργούν για λογαριασµό του υπό
την παρούσα Σύµβαση, εγκαίρως µετά την υπογραφή της παρούσας. Αντίστοιχα κάθε Μέρος
θα επικαιροποιεί την εν λόγω λίστα και θα ενηµερώνει το άλλο Μέρος σχετικά µε κάθε τροποποίηση που λαµβάνει χώρα κατά καιρούς.

12.

ΛΟΙΠΕΣ ∆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 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
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πλήρως ή µερικώς άκυρες, παράνοµες ή µη δεσµευτικές θα ερµηνεύονται και θα εφαρµόζονται σύµφωνα µε το πνεύµα και το σκοπό της παρούσας Σύµβασης.
(2)

Το Προοίµιο και τα Παραρτήµατα της παρούσας Σύµβασης αποτελούν ήδη και στο εξής µέρος της παρούσας Σύµβασης.

(3)

Τα Μέρη που συµβάλλονται στην παρούσα Σύµβαση αναγνωρίζουν και αποδέχονται την ύπαρξη και τους όρους του Μνηµονίου Συνεννόησης ως αυτό τροποποιείται, συµπληρώνεται ή
ενηµερώνεται κατά καιρούς.

(4)

Κάθε πρόσωπο το οποίο δεν συµβάλλεται στην παρούσα Σύµβαση δεν έχει κανένα δικαίωµα
υπό Νόµο Συµβάσεων 1999 (∆ικαιώµατα Τρίτων Μερών) προκειµένου να επιβάλλει ή να
επωφεληθεί από την εφαρµογή οιουδήποτε όρου της παρούσας Σύµβασης.

(5)

Το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει οποιοδήποτε δικαίωµα ή υποχρέωση του υπό την παρούσα Σύµβαση χωρίς την προηγούµενη έγκριση του ΕΤΧΣ.

(6)

Το ΕΤΧΣ θα δικαιούται (χωρίς να απαιτείται η συναίνεση του Επωφελούµενου Κράτους Μέλους) να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει µε άλλο τρόπο ελεύθερα τα δικαιώµατα και τις απαιτήσεις του κατά του Επωφελούµενου Κράτους Μέλους σε όλους ή ορισµένους από τους Εγγυητές στις περιπτώσεις που περιγράφονται στο Όρο 6 παρ. 8 της Σύµβασης Πλαίσιο υπό τους
όρους της/των Σύµβασης (-εων) Εγγύησης. Τα Μέρη συµφωνούν ότι τα δικαιώµατα και οι
υποχρεώσεις του ΕΤΧΣ θα µπορούν να µεταβιβασθούν ελεύθερα στον ΕΜΣ και/ή σε κάθε
άλλο φορέα που ανήκει άµεσα ή έµµεσα σε Κράτος Μέλος της Ευρωζώνης, εφόσον προσχωρεί στους όρους της Σύµβασης Συγχρηµατοδότησης. Επιπλέον, τα Μέρη συµφωνούν ότι τα
δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του ΕΤΧΣ υπό την παρούσα Σύµβαση µπορούν να µεταβιβασθούν ελεύθερα σε ανεξάρτητες, προστατευµένες από την πτώχευση, εταιρία ειδικού σκοπού, εφόσον προσχωρούν στους όρους της Σύµβασης Συγχρηµατοδότησης.

(7)

Η Σύµβαση Συγχρηµατοδότησης καταρτίζεται ή πρόκειται να καταρτισθεί αποκλειστικά σε
σχέση µε Νέα Οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου και την παρούσα Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης. Η Σύµβαση Συγχρηµατοδότησης δεν θα εφαρµόζεται στα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις του ΕΤΧΣ και του Επωφελούµενου Κράτους Μέλους σε σχέση µε κάθε άλλη σύµβαση χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης ή άλλη σύµβαση που µπορεί να καταρτισθεί µεταξύ των ανωτέρω. Ειδικότερα, η Σύµβαση Συγχρηµατοδότησης δεν θα δηµιουργεί δικαιώµατα υπέρ των ∆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 αντίθετης πρόβλεψης που περιλαµβάνεται
στα Έγγραφα Χρέους (ως αυτά ορίζονται στην παρούσα). Αντίστοιχα, σε περίπτωση σύγκρουσης, ανακολουθίας ή αµφισηµίας µεταξύ των όρων της Σύµβασης Συγχρηµατοδότησης
και των όρων της παρούσας Σύµβασης ή κάθε άλλου Εγγράφου Χρέους τότε οι όροι της
Σύµβασης Συγχρηµατοδότησης θα υπερισχύουν και επικρατούν έναντι κάθε αντίθετης διάταξης που περιλαµβάνεται στα ανωτέρω έγγραφα ή κάθε αντίθετης ερµηνείας η οποία µπορεί
να µην συνάδει µε τους όρους της Σύµβασης Συγχρηµατοδότησης.

13.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆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.
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(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") στα δικαστήρια του Επωφελούµενου Κράτους Μέλους ή του εφαρµοστέου
δικαίου της παρούσας Σύµβασης και το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος αποδέχεται αµετάκλητα την υπαγωγή στην αρµοδιότητα των ανωτέρω δικαστηρίων. Στο µέτρο που το επιτρέπει ο νόµος, το ΕΤΧΣ θα µπορεί να εκκινήσει παράλληλες ∆ιαδικασίες σε περισσότερες από
µια από τις ανωτέρω δικαιοδοσίες.

(4)

Το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος και η Τράπεζα της Ελλάδος παραιτούνται µε την παρούσα
αµετάκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωµα ασυλίας που ήδη έχουν ή µπορεί να δικαιούνται σε σχέση µε τους ίδιους και τα περιουσιακά τους στοιχεία έναντι δικαστικών ενεργειών σχετικά µε την παρούσα Σύµβαση, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά από κάθε δικαίωµα ασυλίας έναντι άσκησης αγωγής, έκδοσης δικαστικής απόφασης ή άλλης διάταξης, κατάσχεσης, εκτέλεσης ή ασφαλιστικού µέτρου και έναντι κάθε εκτέλεσης ή αναγκαστικού µέτρου σε βάρος των περιουσιακών τους στοιχείων στο µέτρο που αυτό δεν απαγορεύεται από
αναγκαστικό νόµο.

14.

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

(1)

Αµέσως µετά την υπογραφή της από όλα τα Μέρη η παρούσα Σύµβαση θα ισχύει από την
ηµέρα κατά την οποία το ΕΤΧΣ θα έχει λάβει (α) νόµιµα υπογεγραµµένο πιστοποιητικό συµµόρφωσης (Παράρτηµα 5 της παρούσας Σύµβασης), (β) επίσηµη γνωστοποίηση υπό τη µορφή Νοµικής Γνωµοδότησης (Παράρτηµα 4 της παρούσας Σύµβασης) από το Επωφελούµενο
Κράτος Μέλος σύµφωνα µε το οποίο όλες οι συνταγµατικά και κατά νόµο προβλεπόµενες
προϋποθέσεις για την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύµβασης και την έγκυρη και αµετάκλητη
ανάληψη από το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος όλων των υποχρεώσεων βάσει της παρούσας
Σύµβασης έχουν εκπληρωθεί και (γ) οι αναβλητικές αιρέσεις της Εθελοντικής Συναλλαγής
∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων µε την εξαίρεση της παράδοσης του Μέρους Τίτλων Ευρωζώνης
υπό την παρούσα Σύµβαση έχουν εκπληρωθεί και τα Νέα Ελληνικά Οµόλογα έχουν εκδοθεί.

15.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα Σύµβαση θα υπογραφεί από κάθε Μέρος σε τέσσερα πρωτότυπα στην Αγγλική
γλώσσα, κάθε ένα από τα οποία θα συνιστά πρωτότυπο κείµενο.

16.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Τα παραρτήµατα της παρούσας Σύµβασης αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής:
1.

Υπόδειγµα Αίτησης Χρηµατοδότησης

2.

Υπόδειγµα Γνωστοποίησης Αποδοχής

3.

Υπόδειγµα Γνωστοποίησης Επιβεβαίωσης

4.

Πίνακας Αποπληρωµής

5.

Υπόδειγµα Νοµικής Γνωµοδότησης

6.

Υπόδειγµα Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης
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7.

Κατάλογος Επαφών
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ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ

ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΣΤΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

Εκπροσωπούµενο διά
[όνοµα, ιδιότητα]

[όνοµα, ιδιότητα]

Το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εκπροσωπούµενη διά
[όνοµα, ιδιότητα]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Εκπροσωπούµενη δια
[όνοµα, ιδιότητα]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Υπόδειγµα Αίτησης Χρηµατοδότησης
[σε επιστολόχαρτο του Επωφελούµενου Κράτους Μέλους]
Αποστέλλεται µε τηλεοµοιοτυπία συνοδευόµενη από συστηµένη επιστολή:
Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
43, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Υπόψιν: Οικονοµικού ∆ιευθυντή
Τηλ: +352 260 962 26
Fax:+ 352 260 962 62
Κωδικός SWIFT: EFSFLULL
Κοινοποίηση στους:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
[Εισάγετε διεύθυνση]
Fax: [•]
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
[Εισάγετε διεύθυνση]
FAX: [•]
Τράπεζα της Ελλάδος
[Εισάγεται διεύθυνση]
Fax: [•]
Θέµα:

[•] ευρώ Σύµβαση ∆ανειακής ∆ιευκόλυνσης
Αίτηση Χρηµατοδότησης ΕΥΡΩ [.] σε σχέση µε τη ∆ιευκόλυνση PSI ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων

Αγαπητοί Κύριοι,
Αναφερόµαστε στη Σύµβαση ∆ανειακής ∆ιευκόλυνσης που συνάφθηκε µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας ("ΕΤΧΣ"), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας ως Επωφελούµενο
Κράτος Μέλος και της Τράπεζας της Ελλάδος που υπογράφηκε την [•] (η «Σύµβαση» ). Οι ορισµοί
που προσδιορίζονται στη Σύµβαση θα έχουν την ίδια έννοια και στο παρόν.
1.

Με το παρόν αιτούµεθα ανέκκλητα όπως η οικονοµική βοήθεια στο πλαίσιο της Σύµβασης
∆ανειακής ∆ιευκόλυνσης εκταµιευθεί υπό και σύµφωνα µε την Σύµβαση κατά τους ακόλουθους όρους:
(α)

Η Χρηματοδοτική Ενίσχυση θα χορηγηθεί σε σχέση με τη ∆ιευκόλυνση PSI ∆ιαχείρισης

Υποχρεώσεων.
(β)

Το Ποσό Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης θα δοθεί µε τη µορφή παράδοσης Χρεωστικών
Τίτλων ΕΤΧΣ.

(γ)

Το σύνολο των Ποσών Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης της Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης
που χορηγείται σύµφωνα µε την παρούσα Αίτηση Χρηµατοδότησης είναι ΕΥΡΩ
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[30.000.000.000], τα οποία µπορούν να εκταµιευθούν σε Τμήματα κατά τη διάρκεια
της Περιόδου Διαθεσιμότητας σύμφωνα με τον Όρους 2(1) έως (3) της παρούσας
Σύμβασης, και
(δ)

2.

3.

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: [_____].

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 ή 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
χώρα, και

(δ)

την πλήρωση των προϋποθέσεων σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση

Επιβεβαιώνουµε ότι:
(α)

Η λίστα των εξουσιοδοτηµένων υπογραφόντων που απεστάλη εκ µέρους του Επωφελούµενου Κράτους Μέλους από τον Υπουργό Οικονοµικών στις [ ] είναι και εξακολουθεί να είναι έγκυρη και ισχυρή.

(β)

∆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 Επωφελούµενου Κράτους Μέλους στις [___].

(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 Επωφελούµενου Κράτους
Μέλους στις [___].

(δ)

∆εν συντρέχει Γεγονός Καταγγελίας.

Με εκτίµηση,
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εκπροσωπούµενη από τον Υπουργό Οικονοµικών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

Με τηλεοµοιοτυπία που συνοδεύεται µε καταχωρηµένη ηλεκτρονική διεύθυνση:
[Εισάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας του Επωφελούµενου Κράτους Μέλους]
Κοινοποίηση στους:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
[Εισάγετε διεύθυνση]
Fax: [•]
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
[Εισάγετε διεύθυνση]
Fax: [•]
Τράπεζα της Ελλάδος
[Εισάγετε διεύθυνση]
Fax: [•]
Θέµα:

[●] ευρώ Σύµβαση ∆ανειακής ∆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 ∆ανειακής ∆ιευκόλυνσης που έχει συναφθεί µεταξύ του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας ("ΕΤΧΣ"), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας ως
Επωφελούµενου Κράτους Μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος που υπογράφηκε στις [•] (η «Σύµβαση») και (ii) την Αίτηση Χρηµατοδότησης που κοινοποιήθηκε στο ΕΤΧΣ από το Επωφελούµενο
Κράτος Μέλος στις [ηµεροµηνία]. Οι ορισµοί που προσδιορίζονται στη Σύµβαση έχουν την ίδια έννοια και στο παρόν.
Με το παρόν επιβεβαιώνουµε τους ακόλουθους προσωρινούς οικονοµικούς όρους που ισχύουν για τη
Χρηµατοδοτική Ενίσχυση που ζητήθηκε από την Ελλάδα στην παραπάνω Αίτηση Χρηµατοδότησης:
(α)

Η Χρηματοδοτική Ενίσχυση θα χορηγηθεί σε σχέση με τη ∆ιευκόλυνση PSI ∆ιαχείρισης

Υποχρεώσεων.
(β)

το ονοµαστικό κεφάλαιο της Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης που θα χορηγηθεί στο
πλαίσιο της ∆ιευκόλυνσης θα είναι ύψους έως και [30.000.000.000] Ευρώ που πρόκειται να χορηγηθούν µε τη µορφή Χρεωστικών Τίτλων ΕΤΧΣ σύµφωνα µε τους
Όρους 2(1) και (3) της Σύµβασης σε ποσά και ληκτότητες που θα προσδιορισθούν
στην Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης,

(γ)

η ηµεροµηνία(ες) Εκταµίευσης της Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης που χορηγείται στο
πλαίσιο της Αίτησης Χρηµατοδότησης θα είναι στις [ηµεροµηνία]:

BRUSSELS:547482.2
DRAFT 02/03/12 2:54PM

- 36 -

[Το ΕΤΧΣ σκοπεύει να εκδώσει ή να συνοµολογήσει ένα ή περισσότερα Χρηµατοδοτικά Μέσα προκειµένου να χρηµατοδοτήσει την παραπάνω Αίτηση Χρηµατοδότησης εκδίδοντας Χρεωστικούς Τίτλους του ETXΣ και να τα αναχρηµατοδοτήσει κατά την ηµεροµηνία λήξης τους µέσω ∆ιαδικασιών
Προχρηµατοδότησης, Ενδιάµεσης Χρηµατοδότησης και/ή Οριστικής Χρηµατοδότησης κατά περίπτωση.]
Υπογράφοντας την αναγνώριση της παρούσης Γνωστοποίησης Αποδοχής, το Επωφελούµενο Κράτος
Μέλος ρητά αναγνωρίζει και συµφωνεί ότι το ΕΤΧΣ µπορεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να εκδίδει οποιοδήποτε Χρηµατοδοτικό Μέσο θεωρεί κατάλληλο για την υλοποίηση ∆ιαδικασιών Προχρηµατοδότησης, Ενδιάµεσων Χρηµατοδοτήσεων και/ή Οριστικών Χρηµατοδοτήσεων. Η εξουσιοδότηση για την έκδοση Χρηµατοδοτικών Μέσων και η αποδοχή από το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος
∆ιαδικασιών Προχρηµατοδότησης, Ενδιάµεσων Χρηµατοδοτήσεων και/ή Οριστικών Χρηµατοδοτήσεων που απαιτούνται προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί η Χρηµατοδοτική Ενίσχυση είναι ανέκκλητη
µέχρι την τελική λήξη του τελευταίου Χρηµατοδοτικού Μέσου το οποίο χρηµατοδοτεί την Χρηµατοδοτική Ενίσχυση.
Η παρούσα Γνωστοποίηση Αποδοχής τελεί υπό τον όρο ότι το ΕΤΧΣ θα µπορεί να εκδώσει ή να συνοµολογήσει Χρηµατοδοτικά Μέσα ως αναφέρεται στην παρούσα Γνωστοποίηση Αποδοχής και ότι
δεν θα επέλθει Γεγονός ∆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 Επωφελούµενο Κράτος Μέλος για τέτοιες περιστάσεις και από την ηµεροµηνία παραλαβής τέτοιας ενηµέρωσης το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος δεν δεσµεύεται πλέον από την Αίτηση Χρηµατοδότησης
για τη παροχή περαιτέρω Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης σε σχέση µε τέτοια Αίτηση Χρηµατοδότησης.
Η εκταµίευση της Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης τελεί υπό την αίρεση της πλήρωσης των προϋποθέσεων που προβλέπονται στην παρούσα Σύµβαση.
Με εκτίµηση,

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εκπροσωπούµενη από τον Υπουργό Οικονοµικών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 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:

[●] ευρώ Σύµβαση ∆ανειακής ∆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 ∆ανειακής ∆ιευκόλυνσης που έχει συναφθεί µεταξύ του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας ("ΕΤΧΣ"), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας
(εφεξής αναφερόµενη ως «Ελλάδα») ως Επωφελούµενο Κράτος Μέλος και της Τράπεζας της Ελλάδος που υπογράφηκε στις [•] (η «Σύµβαση» ) και (ii) την Αίτηση Χρηµατοδότησης που κοινοποιήθηκε στο ΕΤΧΣ από την Ελλάδα στις [ηµεροµηνία]. Οι ορισµοί που προσδιορίζονται στη Σύµβαση
έχουν την ίδια έννοια στο παρόν.
∆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
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(δ) Επιτόκιο για την Πρώτη Περίοδο Εκτοκισµού:
(ε) Επιτόκιο για τις επόµενες Περιόδους Εκτοκισµού:2
(στ) Πρώτη Ηµεροµηνία Καταβολής Τόκου:
(ζ) Επόµενη Ηµεροµηνία Καταβολής Τόκου: ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ3
(η) Πρώτη Ηµεροµηνία Καταβολής Κεφαλαίου:
(θ) Επόµενη Ηµεροµηνία Καταβολής Κεφαλαίου: ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ4
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 λεπτοµέρειες σε
σχέση µε την εκταµίευση.
Με εκτίµηση,

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

2

Να κοινοποιηθεί στο Επωφελούμενο Κράτος Μέλος από το ΕΤΧΣ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης

3

Μέχρι την τελευταία Ημερομηνία Καταβολής Τόκου στις ΗΗ/ΜΜ/2042.

4

Μέχρι την τελευταία Ημερομηνία Καταβολής Κεφαλαίου στις ΗΗ/ΜΜ/2042.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ηµεροµηνία Καταβολής
Κεφαλαίου
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Συνολική αποπληρωµή κεφαλαίου κατόπιν της καταβολής κεφαλαίου που 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 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 Επωφελούµενου Κράτους Μέλους) και της Τράπεζας της Ελλάδος που υπεγράφη την [•] 2012 – η
Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης PSI ∆ιαχείρισης Υποχρεώσων

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 «Επωφελούµενο Κράτος Μέλος») και της Τράπεζας της Ελλάδος την [•], και στη
Σύµβαση Συγχρηµατοδότησης που συνάφθηκε µεταξύ του Επωφελούµενου Κράτους Μέλους, της
Τράπεζας της Ελλάδος, τον Εµπιστευµατοδόχο Οµολογιών, τον Εντολοδόχο Πληρωµών Οµολογιών
και τον Κοινό Εντολοδόχο Πληρωµών (εφεξής η Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης και η
Σύµβαση Συγχρηµατοδότησης θα αναφέρονται από κοινού ως «Συµβάσεις»). Επίσης, αναφερόµαστε
στο Μνηµόνιο Συνεννόησης που υπογράφηκε στις [εισάγετε ηµεροµηνία] µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελληνικής ∆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
τις Συµβάσεις για λογαριασµό του Επωφελούµενου Κράτους Μέλους.
Έχω εξετάσει τα πρωτότυπα ή αντίγραφα των πρωτοτύπων των υπογεγραµµένων Συµβάσεων και του
Μνηµονίου. Έχω επίσης ελέγξει τις σχετικές διατάξεις του εθνικού και διεθνούς δικαίου που διέπουν
το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος και την Τράπεζα της Ελλάδος, τις εξουσιοδοτήσεις των υπογραφόντων, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο, που έκρινα αναγκαίο ή κατάλληλο. Επιπλέον, έχω διενεργήσει
κάθε άλλη έρευνα και έχω εξετάσει κάθε νοµικό ζήτηµα, που έκρινα ως σχετικό για την διατύπωση
της παρούσας Γνωµοδότησης.
Έχω θεωρήσει ως αληθείς (α) η γνησιότητα όλων των υπογραφών (εκτός των υπογραφών του Επωφελούµενου Κράτους Μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος) και τη συµφωνία όλων των αντιγράφων µε τα πρωτότυπα, (β) την ικανότητα και αρµοδιότητα σύναψης των Συµβάσεων και την έγκυρη
εξουσιοδότηση και υπογραφή από κάθε συµβαλλόµενο µέρος εκτός του Επωφελούµενου Κράτους
Μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος και (γ) την εγκυρότητα, δεσµευτική ισχύς και εκτελεστότητα
των Συµβάσεων για κάθε συµβαλλόµενο µέρος σύµφωνα µε το αγγλικό δίκαιο.
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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 Επωφελούµενο Κράτος Μέλος δια της υπογραφής των Συµβάσεων µέσω του [όνοµα, τίτλος], έχει έγκυρα και αµετάκλητα δεσµευθεί να
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε αυτές. Ειδικότερα, οι διατάξεις των Συµβάσεων που αφορούν την χορήγηση Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης είναι απολύτως έγκυρες.
2. Η εκ µέρους του Επωφελούµενου Κράτους Μέλους υπογραφή, αποδοχή και εκπλήρωση των
Συµβάσεων και του Μνηµονίου (και των συναλλαγών που προβλέπονται σε αυτά): (i) έχουν
πλήρως εγκριθεί µε το σύνολο των απαραίτητων συγκαταθέσεων, ενεργειών, εγκρίσεων και
εξουσιοδοτήσεων και (ii) δεν έχουν και δεν πρόκειται να παραβιάσουν οποιονδήποτε εφαρµοστέο κανόνα δικαίου, κανονισµό ή απόφαση αρµόδιας αρχής ή οποιαδήποτε δεσµευτική
συµφωνία ή συνθήκη σε αυτό ή σε κάποιο από τους οργανισµούς της, (iii) δεν αποτελούν λόγο καταγγελίας (όπως κι αν περιγράφεται) σε οποιοδήποτε από τα θέµατα που απαριθµούνται
στην υποπαράγραφο (ii), και (iv) δεν θα συνεπάγεται παροχή εξασφάλισης ή υποχρέωσης
για παροχή εξασφάλισης ή µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων (ως εξασφάλιση ή άλλη παρόµοια από οικονοµικής άποψης συµφωνία) υπέρ οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
3. Καµία διάταξη στις Συµβάσεις αυτές δεν αντιβαίνει ή περιορίζει τα δικαιώµατα του Επωφελούµενου Κράτους Μέλους να προβαίνει σε έγκαιρη και πραγµατική πληρωµή για οποιοδήποτε οφειλόµενο ποσό ως κεφάλαιο, τόκο ή άλλη επιβάρυνση στο πλαίσιο των Συµβάσεων.
4. Οι Συµβάσεις είναι στην κατάλληλη νοµική µορφή, σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία,
προκειµένου να εφαρµοστούν δεσµευτικά κατά του Επωφελούµενου Κράτους Μέλους και
της Τράπεζας της Ελλάδος. Η εφαρµογή των Συµβάσεων δεν είναι αντίθετη µε κανόνες του
ελληνικού δικαίου, µε τη δηµόσια τάξη στην Ελληνική ∆ηµοκρατία, µε τις διεθνείς συνθήκες
ή τις γενικώς παραδεδεγµένες αρχές του διεθνούς δικαίου που δεσµεύουν το Επωφελούµενο
Κράτος Μέλος και την Τράπεζα της Ελλάδος.
5. Προκειµένου να διασφαλισθεί η νοµιµότητα, η εγκυρότητα ή δεσµευτικότητα των Συµβάσεων, δεν είναι απαραίτητο αυτά να κατατεθούν, καταχωρηθούν ή εγγραφούν ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης αρχής στην Ελληνική ∆ηµοκρατία.
6. ∆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.
7. ∆εν απαιτούνται άδειες µεταφοράς συναλλάγµατος και δεν οφείλεται χρέωση ή άλλη προµήθεια για τη µεταβίβαση οποιουδήποτε οφειλόµενου ποσού βάσει των Συµβάσεων.
8. Η υπογραφή των Συµβάσεων από τον [ονοµατεπώνυµο], [∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος], δεσµεύει νόµιµα και έγκυρα την Τράπεζα της Ελλάδος.
9. Ο ορισµός του Αγγλικού δικαίου ως εφαρµοστέου δικαίου για την Σύµβαση αποτελεί έγκυρη
επιλογή εφαρµοστέου δικαίου, που δεσµεύει το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος και την Τράπεζα της Ελλάδος σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο.
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10. Το Επωφελούµενο 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.
11. Ούτε το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος ούτε κανένα από τα αντίστοιχα περιουσιακά τους στοιχεία εξαιρούνται, λόγω εθνικής κυριαρχίας ή για άλλο λόγο,
της δικαιοδοσίας, κατάσχεσης – συντηρητικής ή αναγκαστικής – ή αναγκαστικής εκτέλεσης
σε σχέση µε οποιοδήποτε ένδικο βοήθηµα ή διαδικασία σχετικά µε τις Συµβάσεις.
12. Η υπογραφή των Συµβάσεων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των [εισάγεται η
κατάλληλη αναφορά των διατάξεων του εθνικού δικαίου].
13. Οι Συµβάσεις έχουν κυρωθεί νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις των [εισάγεται η κατάλληλη
αναφορά των διατάξεων του εθνικού δικαίου].
14. Εν κατακλείδι, οι Συµβάσεις έχουν νοµίµως συναφθεί εκ µέρους του Επωφελούµενου Κράτους Μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος και όλες οι υποχρεώσεις του Επωφελούµενου
Κράτους Μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος αναφορικά µε τις Συµβάσεις είναι έγκυρες,
δεσµευτικές και εκτελεστές σύµφωνα µε τους όρους τους και δεν απαιτείται κάτι επιπλέον
για να τεθούν αυτά σε εφαρµογή.
Ο Νοµικός Σύµβουλος του Κράτους του Υπουργείου Οικονοµικών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
(να εκδίδεται σε επίσηµο επιστολόχαρτο του [Νοµικού Συµβούλου του Κράτους του Υπουργείου Οικονοµικών])
[τόπος,ηµεροµηνία]
Προς: Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
43, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Υπόψιν: Οικονοµικός ∆ιευθυντής
ΘΕΜΑ:

[•] ευρώ Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής ∆ηµοκρατία (ως Επωφελούµενου Κράτους Μέλους) και της Τράπεζας της Ελλάδος που υπογράφηκε στις [•] 2012 – η Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης PSI ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων

Αγαπητοί Κύριοι,
1. Με την ιδιότητά 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 (εφεξής αναφερόµενα µαζί ως η «Σύµβαση»,
που συνάφθηκε, µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητα (εφεξής
αναφερόµενο ως «ΕΤΧΣ»), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας (εφεξής αναφερόµενη ως «Επωφελούµενο Κράτος Μέλος») και της Τράπεζας της Ελλάδος την [•]. Επίσης, αναφέροµαι στο
Μνηµόνιο Συνεννόησης που υπογράφηκε την [εισάγετε ηµεροµηνία] µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, της Ελληνικής ∆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 Επωφελούµενου Κράτους Μέλους.
3. Οι όροι που προσδιορίζονται στη παρούσα Σύµβαση έχουν το ίδιο νόηµα όταν χρησιµοποιούνται στο παρόν πιστοποιητικό συµµόρφωσης εκτός αν του δίνεται διαφορετικό νόηµα
στο συγκεκριµένο πιστοποιητικό.
4. Με το παρόν επιβεβαιώνω ότι ο κατάλογος εγγράφων που επισυνάπτεται στην από [.] επιστολή που δίδεται στο νοµικό σύµβουλο που αναφέρεται στο Όρο 3(3)(iii) της Σύµβασης για
τους σκοπούς παροχής των νοµικών γνωµοδοτήσεων που αναφέρονται στο παρόν, αποτελεί
πλήρη κατάλογο όλων των χρηµατοδοτικών εγγράφων που δεσµεύουν της Ελληνική ∆ηµοκρατία και που σχετίζονται µε την Εθελοντική Συναλλαγή ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων.

Υπογράφοντες:...............................................
Νοµικός Σύµβουλος του Κράτους του Υπουργείου Οικονοµικών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7
ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΕΠΑΦΏΝ
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
Υπόψη: Επικεφαλής της ∆ιεύθυνσης Επιχειρήσεων Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών
Τηλ.: + 49 69 1344 3470
Fax: + 49 69 1344 6171
SWIFT BIC: ECBFDEFFBAC
Για το Επωφελούµενο Κράτος Μέλος:
Υπουργείο Οικονοµικών
Γραφείο Γενικού Λογιστηρίου
37, E. Venizelos str.
101 65 Athens, Greece
Υπόψη: 23η ∆ιεύθυνση
Fax: + 30 210 3338205
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Κοινοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος:
Τράπεζα της Ελλάδος
21, E. Venizelos str.
102 50 Athens, Greece
Υπόψη: Κυβερνητικές Οικονοµικές Επιχειρήσεις και Λογιστήριο, Τµήµα Λογαριασµών Κυβέρνησης
Fax: + 30 210 3221007
SWIFT BIC: BNGRGRAA
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