
 
 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
 
 

Ανακοίνωση Τύπου                Για Άμεση Δημοσίευση 
 

       24 Φεβρουαρίου, 2012 

Αθήνα, Ελλάδα. Το Υπουργικό Συμβούλιο της Ελληνικής 
Δημοκρατίας σήμερα ενέκρινε τους όρους των προσκλήσεων που θα 
πραγματοποιηθούν προς κατόχους ομολόγων του ιδιωτικού τομέα εκτός των 
Ηνωμένων Πολιτειών τους οποίους έχει εκδώσει ή για τους οποίους έχει εγγυηθεί 
η Ελληνική Δημοκρατία και οι οποίοι έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν στις 
προτάσεις ανταλλαγής ή και στις προσκλήσεις για λήψη συναίνεσης που θα 
πραγματοποιηθούν από την Ελληνική Δημοκρατία σε συνέχεια της από 26 
Οκτωβρίου 2011 Δήλωσης της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής και της από 22 
Φεβρουαρίου 2012 Δήλωσης του Eurogroup, που αποκαλούνται Συμμετοχή του 
Ιδιωτικόύ Τομέα. Τα Ομόλογα που έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν στο PSI 
(που κατατάσσονται κατά σειρές στο Παράρτημα Ι) έχουν συνολική ανεξόφλητη 
ονομαστική αξία 206 δισεκατομμύρια Ευρώ κατά προσέγγιση. 
 

Οι προτάσεις ανταλλαγής ή και οι προσκλήσεις για λήψη συναίνεσης θα 
επιτρέψουν στους κατόχους του ιδιωτικού τομέα να ανταλλάξουν ομόλογα τα 
οποία έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν στο PSI με (i) νέα ομόλογα τα οποία θα 
εκδοθούν από την Ελληνική Δημοκρατία κατά την Ημέρα Διακανονισμού του 
PSI με ονομαστική αξία ίση με 31.5% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων που 
ανταλλάσσουν, (ii) τίτλους Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) με ημερομηνία λήξης δύο έτη ή λιγότερο από την Ημέρα 
Διακανονισμού του PSI και με ονομαστική αξία ίση με 15% της ονομαστικής 
αξίας των ομολόγων που ανταλλάσσουν, και (iii) αποσπώμενους τίτλους ΑΕΠ 
που έχουν εκδοθεί από την Ελληνική Δημοκρατία με λογιζόμενη αξία ίση με την 
ονομαστική αξία των νέων ομολόγων κάθε κατόχου. Κατά την Ημέρα 
Διακανονισμού του PSI, η Ελληνική Δημοκρατία θα παραδώσει επίσης τίτλους 
ΕΤΧΣ βραχυπρόθεσμης λήξης σε εξόφληση όλων των ανεξόφλητων τόκων των 
ομολόγων που ανταλλάσσονται οι οποίοι έχουν προκύψει μέχρι τις 24 
Φεβρουαρίου 2012. Οι όροι των νέων ομολόγων, των τίτλων ΑΕΠ και των τίτλων 
ΕΤΧΣ αναφέρονται περιληπτικά στο παράρτημα ΙΙ. 
 



Η πρόσκληση για λήψη συναίνεσης που σχετίζεται με τα ομόλογα 
ελληνικού δικαίου που έχουν εκδοθεί από την Ελληνική Δημοκρατία πριν τις 31 
Δεκεμβρίου 2011 (με συνολικό ανεξόφλητο ποσό 177 δισεκατομμύρια ευρώ κατά 
προσέγγιση) θα ζητεί από τους κατόχους που επηρεάζονται να συναινέσουν στην 
τροποποίηση αυτών των ομολόγων με βάση το νόμο 4050/2012 (Ο Νόμος περί 
Ομολόγων) που ψηφίσθηκε από την Ελληνική Βουλή στις 23 Φεβρουαρίου 2012. 
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις προβλέπουν την ανταλλαγή των ομολόγων που 
επηρεάζονται με το αντάλλαγμα PSI που περιγράφεται ανωτέρω. Σύμφωνα με τις 
διαδικασίες συλλογικής δράσης που εισάγει ο Νόμος Περί Ομολόγων, οι 
προτεινόμενες τροποποιήσεις θα καθίστανται δεσμευτικές για τους κατόχους 
όλων των ομολόγων της Ελληνικής Δημοκρατίας που διέπονται από το ελληνικό 
δίκαιο και που έχουν εκδοθεί πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2011 και που 
προσδιορίζονται στην πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία εγκρίνει τις 
προσκλήσεις PSI. Εάν τουλαχιστον δύο τρίτα σε ονομαστική αξία της απαρτίας 
αυτών τον Ομολόγων που ψηφίζουν συλλογικά χωρίς διάκριση κατά σειρές, 
εγκρίνουν τις προτεινόμενες τροποποιήσεις. Ένα δεύτερο σε ονομαστική αξία 
όλων των ομολόγων της Ελληνικής Δημοκρατίας που υπόκεινται σε διαδικασίες 
συλλογικής δράσης θα αποτελεί απαρτία για τους σκοπούς αυτούς. Η Ελληνική 
Δημοκρατία θα προσκαλέσει επίσης ξεχωριστά τους κατόχους ομολόγων τις που 
διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο και εγγυημένων ομολόγων τις που διέπονται από 
αλλοδαπό δίκαιο, να συναινέσουν σε αντίστοιχες τροποποιήσεις, σύμφωνα με 
τους όρους αυτών των ομολόγων.  
 
Για την ικανοποίηση κανονιστικών προϋποθέσεων που εφαρμόζονται σε έναν 
αριθμό δικαιοδοσιών, η Ελληνική Δημοκρατία θα προσκαλέσει τους κατόχους 
ορισμένων σειρών ομολόγων να συμμετέχουν στην πρόταση ανταλλαγής της 
Ελληνικής Δημοκρατίας αλλά όχι στην πρόσκλησή της για λήψη συναίνεσης, και 
οι κάτοχοι ομολόγων της Ελληνικής Δημοκρατίας που διέπονται από το Ελβετικό 
δίκαιο δε θα μπορούν να ανταλλάσσουν τα ομόλογά τους αλλά θα προσκαλούνται 
να συναινέσουν στις τροποποιήσεις τους. Οι κάτοχοι θα λάβουν ουσιαστικά το 
ίδιο αντάλλαγμα ανεξάρτητα του αν συμμετέχουν στην πρόταση ανταλλαγής ή 
και στην πρόσκληση για λήψη συναίνεσης. Η Ελληνική Δημοκρατία επίσης 
σκοπεύει να καλέσει τους κατόχους στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να 
συμμετέχουν σε μια παράλληλη πρόταση ανταλλαγής και πρόσκληση για λήψης 
συναίνεσης με όρους όμοιους στην ουσία τους. Η Ελληνική Δημοκρατία, όμως, 
δεν θα παραδώσει τίτλους ΕΤΧΣ σε κατόχους στις Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής, στους οποίους θα καταβληθούν αντί αυτών τα έσοδα σε μετρητά που 
θα απορρέουν από την πώληση τίτλων ΕΤΧΣ τους οποίους θα είχαν λάβει σε 
διαφορετική περίπτωση.  
 
Οι πλήρεις όροι κάθε πρόσκλησης θα είναι διαθέσιμοι σε ηλεκτρονική μορφή 
μόνο μέσω της ιστοσελίδας www.greekbonds.gr. Προκειμένου να λάβουν μέρος 
σε μια πρόσκληση, οι κάτοχοι θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διαδικασίες 
και την πρόταση και τους περιορισμούς διάθεσης που περιγράφονται στη σχετική 
πρόσκληση και πληροφοριακό δελτίο της Ελληνικής Δημοκρατίας που είναι 
διαθέσιμο στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.greekbonds.gr.  
 



Οι προσκλήσεις θα υπόκεινται σε ορισμένες προϋποθέσεις, 
συμπεριλαμβανομένης μιας προϋπόθεσης χρηματοδότησης και μιας προϋπόθεσης 
ελάχιστης συμμετοχής. Σύμφωνα με την προϋπόθεση χρηματοδότησης, η 
Ελληνική Δημοκρατία δε θα προβεί σε οποιαδήποτε από τις συναλλαγές που 
προβλέπονται στις προσκλήσεις εκτός εάν πληροί όλες τις προϋποθέσεις των 
συμβάσεων χρηματοδότησης που έχουν συναφθεί με το ΕΤΧΣ προκειμένου η 
Ελληνική Δημοκρατία να έχει δικαίωμα να λάβει τα ομόλογα ΕΤΧΣ, στις οποίες 
περιλαμβάνεται η έγκριση αυτών των αποταμιεύσεων από την ομάδα εργασίας 
του Eurogroup, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.  
 
Επιπλέον, η Ελληνική Δημοκρατία δε θα υποχρεούται να διεκπεραιώσει 
οποιαδήποτε από αυτές τις ανταλλαγές, εκτός και αν τα ομόλογα που 
εκπροσωπούν τουλαχιστον το 90% της συνολικής ονομαστικής αξίας όλων των 
ομολόγων που έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν στο PSI προταθούν εγκύρως για 
ανταλλαγή. Όμως, εάν η Ελληνική Δημοκρατία λάβει συναινέσεις στις 
προτεινόμενες τροποποιήσεις που θα είχαν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 90% της 
συνολικής ονομαστικής αξίας όλων των ομολόγων που έχουν επιλεγεί να 
συμμετάσχουν στο PSI (συμπεριλαμβανομένων των ομολόγων που προτείνονται 
για ανταλλαγή) να ανταλλάσσονται με τους όρους που προτείνονται από την 
Ελληνική Δημοκρατία, η Ελληνική Δημοκρατία προτίθεται, με την προϋπόθεση 
ότι όλες οι άλλες προϋποθέσεις πληρούνται και σε διαβούλευση με τους πιστωτές 
των δημοσίων πηγών χρηματόδοτησης, να κηρύξει τις προτεινόμενες 
τροποποιήσεις ισχυρές και να ολοκληρώσει την ανταλλαγή των ομολόγων που 
έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν στο PSI στα οποία θα εφαρμόζονταν οι 
προτεινόμενες τροποιήσεις.  
 
Εάν τουλάχιστον 75% αλλά λιγότερο από 90% της συνολικής ονομαστικής αξίας 
όλων των ομολόγων που έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν στο PSI προσφέρονται 
έγκυρα για ανταλλαγή, η Ελληνική Δημοκρατία σε διαβούλευση με τους 
πιστωτές των δημοσίων πηγών χρηματόδοτησης μπορεί να προβεί σε ανταλλαγή 
των προσφερόμενων ομολόγων χωρίς να θέσει σε ισχύ οποιαδήποτε από τις 
προτεινόμενες τροποποιήσεις. Ωστόσο, εάν λιγότερο από το 75 % της συνολικής 
ονομαστικής αξίας όλων των ομολόγων που έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν στο 
PSI προσφέρονται έγκυρα για ανταλλαγή και η Ελληνική Δημοκρατία δε 
λαμβάνει συναινέσεις που θα της επέτρεπαν να ολοκληρώσει την προτεινόμενη 
ανταλλαγή αναφορικά με τα ομόλογα που έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν στο PSI 
και αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 75% της συνολικής ονομαστικής αξίας όλων 
των ομολόγων που έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν στο PSI, η Ελληνική 
Δημοκρατία δε θα προβεί σε οποιαδήποτε από τις συναλλαγές που περιγράφονται 
ανωτέρω.  
 
Η Deutsche Bank AG, Υποκατάστημα Λονδίνου και η  HSBC Bank plc έχουν 
διορισθεί να ενεργούν ως Διαχειριστές Ολοκλήρωσης Συναλλαγής για τις 
προσκλήσεις που πραγματοποιούνται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η 
Bondholder Communications Group LLC και τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. 
έχουν διορισθεί να ενεργούν ως ο κοινός Διαχειριστής Πληροφοριών, 
Ανταλλαγής και Υπολογισμού.  

 



 
Καμία πρόταση ή πρόσκληση απόκτησης ή ανταλλαγής οποιωνδήποτε αξιογράφων 
γίνεται σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία. Τίποτα 
στην παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά πρόσκληση συμμετοχής σε οποιαδήποτε από 
τις συναλλαγές που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση , η οποία πρόσκληση θα 
γίνει αποκλειστικά μέσω πρόσκλησης και πληροφοριακού δελτίου που θα καταστεί 
διαθέσιμη από την Ελληνική Δημοκρατία. Οι όροι και οι προϋποθέσεις των 
συναλλαγών που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση θα είναι αυτοί που τίθενται 
στην αντίστοιχη πρόσκληση και πληροφοριακό δελτίο. Προσκλήσεις συμμετοχής στη 
συναλλαγή που αναφέρεται στην παρούσα θα γίνονται μόνο σε κατόχους που έχουν 
δικαίωμα να συμμετέχουν σύμφωνα με όλους τους εφαρμοζόμενους νόμους και τις 
απαγορεύσεις πρότασης και διάθεσης που περιλαμβάνονται στη σχετική πρόσκληση 
και πληροφοριακό δελτίο. 
 
Η παρούσα ανακοίνωση δε συνιστά προσφορά πώλησης αξιογράφων στις Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής, την Αυστραλία, τον Καναδά ή την Ιαπωνία ή οπουδήποτε αλλού 
από την Ελληνική Δημοκρατία ή οποιαδήποτε άλλη κρατική ή άλλη οντότητα. 
Οποιαδήποτε αξιόγραφα που τελικώς προσφέρονται σύμφωνα με τις προσκλήσεις που 
αναφέρονται στην παρούσα δεν θα καταχωρηθούν δυνάμει της US Securities Act του  
1933 όπως έχει τροποποιηθεί  («η Securities Act»), και δεν μπορούν να προσφερθούν 
ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες  ή σε πρόσωπα στις Ηνωμένες Πολιτείες 
χωρίς καταχώρηση ή δυνάμει εξαίρεσης από τις υποχρεώσεις καταχώρησης της 
Securities Act. Οποιαδήποτε προσφορά αξιογράφων θα γίνεται μόνο μέσω 
πρόσκλησης και πληροφοριακού δελτίου που καθίσταται διαθέσιμο από την Ελληνική 
Δημοκρατία σε πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να λάβουν την πρόσκληση και 
πληροφοριακό δελτίο και την προσφορά αξιογράφων που γίνεται δυνάμει αυτής. 
 
Η παρούσα ανακοίνωση και οι πληροφορίες που περιλαμβάνει δεν μπορούν να 
διανεμηθούν ή να σταλούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, και δεν επιτρέπεται να 
διανεμηθούν σε πρόσωπα στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε εκδόσεις με ευρεία διανομή 
στις Ηνωμένες Πολιτείες. ΄Ολοι οι διαμεσολαβητές που πραγματοποιούν συναλλαγές 
στις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με τα οποιοδήποτε από τα αξιόγραφα που 
παραδίδονται από την Ελληνική Δημοκρατία σύμφωνα με κάποια πρόσκληση και 
ενημερωτικό δελτίο μπορεί να απαιτηθεί να αποστείλουν ενημερωτικό δελτίου που 
σχετίζεται με τα αξιόγραφα αυτά για σαράντα ημέρες μετά την ημερομηνία 
διακανονισμού. 
 
Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά ανταλλαγής ή πρόσκληση επένδυσης 
σε αξιόγραφα που έχουν εκδοθεί από ή φέρουν την εγγύηση της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και η οποία απευθύνεται  σε οποιονδήποτε επενδυτή που κατοικεί ή 
βρίσκεται στην Ελβετία. Επενδυτές που βρίσκονται στην Ελβετία μπορούν να 
αποστείλουν πληρεξούσια σχετικά με την πρόσκληση λήψης συναίνεσης αλλά δεν 
μπορούν να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε προσφορά ανταλλαγής) με την οποία 
σχετίζεται η παρούσα ανακοίνωση σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται 
στην σχετική πρόσκληση και πληροφοριακό δελτίο. 
 



Η παρούσα ανακοίνωση διανέμεται και απευθύνεται μόνο σε, και τυχόν πρόσκληση 
και πληροφοριακό δελτίο μπορεί να διανέμεται άμεσα ή έμμεσα (i) στην Αυστρία σε 
ειδικούς επενδυτές, (ii) στο Βέλγιο σε ειδικούς επενδυτές που ενεργούν για δικό τους 
λογαριασμό, (iii) στη Γαλλία σε πρόσωπα αδειοδοτημένα να παρέχουν επενδυτικές 
υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου για λογαριασμό τρίτων προσώπων και σε 
ειδικούς επενδυτές που επενδύουν για δικό τους λογαριασμό, (iv) στο Μεγάλο Δουκάτο 
του Λουξεμβούργου σε ειδικούς επενδυτές, (v) στην Ισπανία σε ειδικούς επενδυτές, (vi) 
στο Ηνωμένο Βασίλειο σε επαγγελματίες επενδυτές, εταιρείες υψηλής καθαρής αξίας 
και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο η παρούσα ανακοίνωση μπορεί νομίμως να 
επικοινωνηθεί σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Η διάθεση της παρούσας ανακοίνωσης σε ορισμένες άλλες δικαιοδοσίες μπορεί επίσης 
να απαγορεύεται εκ του νόμου. Πρόσωπα στην κατοχή των οποίων περιέχεται η 
παρούσα ανακοίνωση απαιτούνται από την Ελληνική Δημοκρατία να ενημερώνονται 
σχετικά και να τηρούν οποιεσδήποτε τέτοιες απαγορεύσεις. Η παρούσα ανακοίνωση 
δεν συνιστά πρόταση αγοράς ή πρόσκληση προσφοράς πώλησης αξιογράφων, και 
προσφορές αξιογράφων σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση δεν θα γίνονται δεκτές 
από ή για λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ISIN 

Ημερομηνία 

Λήξης 

GR0110021236 

GR0A10021571 20-Mar-12 

GR0114022479 

GR0A14022815 20-Aug-14 

GR0114023485 

GR0A14023821 20-Aug-15 

GR0118012609 

GR0A18012945 20-Apr-17 

GR0124018525 18-May-12 

GR0124021552 

GR0A24021898 20-May-13 

GR0124024580 

GR0A24024926 20-May-14 

GR0124026601 

GR0A24026947 20-Jul-15 

GR0124028623 20-Jul-16 

ISIN 

Ημερομηνία 

Λήξης 

GR0A24028968 

GR0124029639 

GR0A24029974 20-Jul-17 

GR0124030645 

GR0A24030014 20-Jul-18 

GR0124031650 

GR0A24031020 19-Jul-19 

GR0124032666 

GR0A24032036 19-Jun-20 

GR0133003161 

GR0A33003507 20-Mar-24 

GR0133004177 

GR0A33004513 20-Mar-26 

GR0138001673 20-Sep-37 

GR0138002689 20-Sep-40 

GR0338001531 25-Jul-25 

ISIN 

Ημερομηνία 

Λήξης 

GR0338002547 25-Jul-30 

GR0133002155 

GR0B33002425 

GR0C33002358 22-Oct-22 

GR0106003792 30-Jun-12 

GR0110022242 31-Mar-13 

GR0110023257 31-Jul-13 

GR0112003653 25-Jul-14 

GR0112004669 30-Sep-14 

GR0114024491 30-Sep-15 

GR0516003606 21-May-16 

GR0116002875 13-Sep-16 

GR0118014621 01-Mar-17 

GR0518072922 01-Jul-17 

GR0518071916 01-Jul-17 

GR0118013615 09-Oct-17 

ISIN 

Ημερομηνία 

Λήξης 

GR0120003141 03-Apr-18 

GR0122002737 27-Feb-19 

GR0122003743 04-Mar-19 

GR0120002135 17-Sep-19 

GR0326042257 22-Dec-12 

GR0508001121  31-Dec-12 

GR0326043263 22-Dec-13 

GR0133001140 22-Oct-19 

GR0114020457 

GR0A14020793 20-Aug-12 

GR0114021463 

GR0A14021809 20-Aug-13 

GR0124020547 20-Jun-12 

GR0124022568 03-Jul-13 

GR0124023574 30-Sep-13 

GR0124025595 01-Jul-14 



 

ISIN 

Ημερομηνία 

Λήξης 

GR0124027617 10-Nov-15 

GR0128001584 20-May-13 

GR0128002590 11-Jan-14 

GR0326038214 27-Dec-16 

GR0512001356 20-Feb-13 

GR0514020172 04-Feb-15 

GR0528002315 04-Apr-17 

XS0147393861 15-May-12 

XS0372384064 25-Jun-13 

XS0097596463 21-May-14 

XS0165956672 08-Apr-16 

XS0357333029 11-Apr-16 

XS0071095045 08-Nov-16 

XS0078057725 03-Jul-17 

XS0079012166 08-Aug-17 

XS0260024277 05-Jul-18 

XS0286916027 22-Feb-19 

XS0097010440 30-Apr-19 

XS0097598329 03-Jun-19 

ISIN 

Ημερομηνία 

Λήξης 

XS0224227313 13-Jul-20 

XS0251384904 19-Apr-21 

XS0255739350 31-May-21 

XS0256563429 09-Jun-21 

XS0223870907 07-Jul-24 

XS0223064139 06-Jul-25 

XS0260349492 10-Jul-26 

XS0110307930 14-Apr-28 

XS0192416617 10-May-34 

XS0191352847 17-Jul-34 

XS0292467775 25-Jul-57 

FR0000489676 (OSE) 13-Sep-12 

XS0208636091 (OSE) 21-Dec-12 

XS0165688648 (OSE) 02-Apr-13 

XS0142390904 (OSE) 30-Jan-14 

FR0010027557 (OSE) 29-Oct-15 

XS0193324380 (OSE) 24-May-16 

XS0215169706 (OSE) 17-Mar-17 

XS0160208772 (OSE) 27-Dec-17 

ISIN 

Ημερομηνία 

Λήξης 

XS0280601658 (OSE) 20-Dec-19 

XS0354223827 (OASA) 26-Mar-13 

XS0198741687 (OASA) 12-Aug-14 

XS0308854149 (OASA) 18-Jul-17 

GR1150001666 (OASA) 19-Sep-16 

IT0006527532 11-Mar-19 

JP530000CR76 14-Jul-15 

JP530000BS19 01-Feb-16 

JP530000CS83 22-Aug-16 

JP530005AR32 (OSE) 03-Mar-15 

JP530005ASC0 (OSE) 06-Dec-16 

GR1150003688 (OSE) 28-Aug-15 

GR1150002672 (OSE) 14-Jun-37 

GR2000000064 (OSE) 11-Oct-13 

GR2000000023 (OSE) 27-Dec-14 

GR2000000049 (OSE) 4-Mar-16 

GR2000000056 (OSE) 25-Aug-16 

GR2000000031 (OSE) 02-Jun-18 

GR2000000015 (OSE) 12-Aug-20 

ISIN 

Ημερομηνία 

Λήξης 

GR2000000106 (OASA) 13-Jul-12 

GR2000000072 (OASA) 16-Sep-15 

GR2000000080 (OASA) 03-Feb-16 

GR2000000098 (OASA) 09-Aug-18 

GR2000000221 (EAS) 05-May-14 

GR2000000239 (EAS) 22-Jun-14 

GR2000000304 (EAS) 12-Aug-14 

GR2000000247 (EAS) 20-Dec-14 

GR2000000254 (EAS) 24-Mar-15 

GR2000000262 (EAS) 30-Jun-15 

GR2000000270 (EAS) 25-Apr-18 

GR2000000296 (EAS) 16-May-23 

GR2000000288 (EAS) 18-May-27 

CH0021839524 05-Jul-13 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
 

Περίληψη όρων των Νέων Ομολόγων, των Τίτλων ΑΕΠ, των Ομολόγων ΕΤΧΣ 
Γραμματίων και  των Βραχυπρόθεσμων Ομολόγων ΕΤΧΣ που θα παραδοθούν 

στην Ελληνική Δημοκρατία  
 

Περίληψη των Όρων των Νέων Ομολόγων και των Τίτλων ΑΕΠ  
 

Σύμβαση 
Συγχρηματοδότησης  

Οι Κάτοχοι των Νέων Ομολόγων θα απολαμβάνουν των προνομίων, και 
θα δεσμεύονται από,  μια Σύμβαση Συγχρηματοδότηση μεταξύ, μεταξύ 
άλλων, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Εμπιστευματοδόχου των Νέων 
Ομολόγων και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το 
«EΤΧΣ») που συνδέει τα Νέα Ομόλογα με το δάνειο ποσού μέχρι Ευρώ 
30 δισεκατομμυρίων της Ελληνικής Δημοκρατίας από το ΕΤΧΣ μέσω 
πολλαπλών τρόπων, συμπεριλαμβανομένου του διορισμού ενός κοινού 
εντολοδόχου πληρωμών, της συμπερίληψης υποχρέωσης απόδοσης και 
της πληρωμής κεφαλαίου και τόκου επί των Νέων Ομολόγων και 
δανείου του ΕΤΧΣ κατά τις ίδιες ημερομηνίες σε αναλογική βάση.   

Λήξη 2042 

Σταδιακή 
Αποπληρωμή 
 

Έναρξη την 11η επέτειο της ημερομηνίας έκδοσης. 

Τοκομερίδιο 2,0% ετησίως για ημερομηνίες πληρωμής εντός των 2013, 2014 και 
2015 

3,0% ετησίων για ημερομηνίες πληρωμής εντός των 2016, 2017, 2018, 
2019 και 2020 

3,65% για ημερομηνία πληρωμής εντός του 2021    

4,3% για ημερομηνίες πληρωμής εντός του 2022 και εντεύθεν  

Τόκος θα καταλογίζεται από την 24 Φεβρουαρίου 2012   

Δεδουλευμένοι Τόκοι  Οποιοσδήποτε δεδουλευμένος και μη καταβεβλημένος τόκος 
(συμπεριλαμβανομένων επιπλέον ποσών, εάν υπάρχουν) επί των 
ομολόγων ανταλλαγής  θα εξοφλούνται με την παράδοση εξάμηνων 
ομολόγων ΕΤΧΣ. 

Αρνητικές 
υποχρεώσεις 
του Εκδότη (Negative 
Pledge) 

Ναι 



 

 

 
Ρήτρα Συλλογικής 
Δράσης  

Τα Νέα Ομόλογα θα περιέχουν αθροιστική ρήτρα συλλογικής δράσης 
βασιζόμενη στο τελευταίο σχέδιο ρήτρας συλλογικής δράσης που 
εκδόθηκε από την Υπό-επιτροπή της Οικονομικής και 
Χρηματοοικονομικής Επιτροπής της ΕΕ  επί των Αγορών Εθνικού 
Χρέους της ΕΕ. 

Μορφή Καταχωρημένα στο Σύστημα Παρακολούθησης Συναλλαγών της 
Τράπεζας της Ελλάδας. 

Εισαγωγή Θα υποβληθεί αίτηση για την Εισαγωγή των Νέων Ομολόγων στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών και την Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά 
Τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδας  (ΗΔΑΤ) της Τράπεζας της Ελλάδας. 

Εκκαθάριση Όλα τα Νέα Ομόλογα θα εκκαθαρίζονται μέσω του συστήματος 
εκκαθάρισης της Τράπεζας της Ελλάδας (ΣΠΑΤ). 

Φορολογία Η Ελλάδα θα προσαυξάνει τις πληρωμές που θα υπαχθούν σε 
παρακρατήσεις για φόρο που επιβάλλεται από την Ελληνική 
Δημοκρατία, υπό την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων. 

Τίτλοι ΑΕΠ  Κάθε συμμετέχων κάτοχος θα λάβει επίσης Τίτλους ΑΕΠ της Ελληνικής 
Δημοκρατίας δυνάμενους να διατίθενται ξεχωριστά λογιζόμενου ποσού 
ίσου με το ονομαστικό  ποσό των Νέων Ομολόγων που ελήφθησαν από  
αυτόν τον κάτοχο. Οι Τίτλοι ΑΕΠ θα προβλέπουν ετήσιες πληρωμές με 
έναρξη το 2015 ενός ποσού μέχρι του 1% του λογιζόμενου ποσού τους 
σε περίπτωση όπου το ονομαστικό ΑΕΠ της Ελληνικής Δημοκρατίας 
υπερβεί ένα ορισμένο όριο και η Ελληνική Δημοκρατία έχει θετική 
αύξηση ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους πέραν των συγκεκριμένων 
στόχων.  

Διέπον Δίκαιο Αγγλικό Δίκαιο  

 



 

 

 
 

Περίληψη των Ομολόγων ΕΤΧΣ  
 

Εκδότης Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας  

Έκδοση   Μέχρι €30.000.000.000 που θα εκδοθούν σε δύο διαφορετικές σειρές 
των €15.000.000.000 έκαστη  

Ημερομηνία Έναρξης 
Εκτοκισμού  
 

12 Μαρτίου 2012 

Λήξη  12 Μαρτίου 2013 και 12 Μαρτίου 2014 αντιστοίχως για κάθε σειρά  

Ποσοστό Τόκου  Σταθερό Ποσοστό που θα οριστεί την Ημερομηνία Έκδοσης  

Τιμή Έκδοσης  100 τοις εκατό του Συνολικού Ονομαστικού Ποσού  

Μορφή Καθολικό Ανώνυμο Ομόλογο κατατεθειμένο στο Clearstream, 
Φρανκφούρτη  

Εισαγωγή  Λουξεμβούργο  

Διαπραγμάτευση  Έχει κατατεθεί αίτηση από το ΕΤΧΣ (ή για λογαριασμό του) 
προκειμένου τα Ομόλογα να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην 
Ρυθμισμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου  

Εκκαθάριση Τα Ομόλογα θα εκκαθαρίζονται μέσω Clearstream, Φρανκφούρτη  

Διέπον Δίκαιο Αγγλικό Δίκαιο  

 



 

 

 
Περίληψη των Βραχυπρόθεσμων Ομολόγων ΕΤΧΣ  

 
Εκδότης Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας  

Έκδοση Μέχρι €5.500.000.000  

Λήξη Έξι μήνες  

Ποσοστό Τόκου  Μηδενικό Τοκομερίδιο  

Μορφή Καθολικό Ανώνυμο Ομόλογο κατατεθειμένο στο Clearstream, 
Φρανκφούρτη  

Εκκαθάριση Τα Ομόλογα θα εκκαθαρίζονται μέσω Clearstream Φρανκφούρτης  

Διέπον Δίκαιο  Αγγλικό Δίκαιο  

 
 

  


