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 Αζήλα, Ειιάδα: Η Ειιεληθή Δεκνθξαηία αλαθνίλσζε ζήκεξα όηη απνθάζηζε λα 
παξαηείλεη κέρξη ηελ 4ε Απξηιίνπ 2012 θαη ώξα 9:00 κ.κ. (Ω.Κ.Ε.) ηελ πξνζεζκία ιήμεο γηα 
θαηόρνπο θάζε ζεηξάο ησλ νκνιόγσλ ηεο πνπ έρνπλ εθδνζεί ππό αιινδαπό δίθαην θαζώο θαη 
νκνιόγσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί από θξαηηθέο επηρεηξήζεηο θαη πνπ θέξνπλ ηελ εγγύεζε ηεο 
Ειιεληθήο Δεκνθξαηίαο πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ πξνο αληαιιαγή ηα νκόινγά ηνπο ζε 
ζπλέρεηα ησλ πξνζθιήζεσλ πνπ δεκνζηεύζεθαλ από ηελ Ειιεληθή Δεκνθξαηία ζηηο 24 
Φεβξνπαξίνπ 2012. Αληίζηνηρα, ε πεξίνδνο γηα ππνβνιή εληνιώλ ζπκκεηνρήο γηα ηελ 
πξνζθνξά νκνιόγσλ πξνο αληαιιαγή ζύκθσλα κε ηηο πξνζθιήζεηο αλαθνξηθά κε νκόινγα 
πνπ πξνζδηνξίδνληαη σο Αιινδαπνί Σίηινη Ειιεληθήο Δεκνθξαηίαο, Αιινδαπνί Εγγπεκέλνη 
Σίηινη, Σίηινη Ειιεληθήο Δεκνθξαηίαο θαη Εγγπεκέλνη Σίηινη ζε θάζε αληίζηνηρε πξόζθιεζε θαη 
πιεξνθνξηαθό δειηίν παξαηάζεθε κέρξη ηελ 4ε Απξηιίνπ 2012 θαη ώξα 9:00 κ.κ. (Ω.Κ.Ε.) (ε 
νπνία ζα απνηειεί ηελ «Πξνζεζκία Λήμεο» γηα ηνπο ζθνπνύο ππνβνιήο εληνιώλ ζπκκεηνρήο 
γηα ηελ πξνζθνξά γηα αληαιιαγή ησλ ελ ιόγσ ηίηισλ ζύκθσλα κε ηηο πξνζθιήζεηο). Ωζηόζν 
θάηνρνη ησλ νκνιόγσλ απηώλ δελ ζα έρνπλ ην δηθαίσκα λα αλαθαιέζνπλ εληνιέο ζπκκεηνρήο 
πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί, εθηόο εάλ απηό επηηξέπεηαη κε βάζε ηελ αληίζηνηρε πξόζθιεζε. 
   
 Επηπξνζζέησο, ε Ειιεληθή Δεκνθξαηία αλαθνίλσζε όηη επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηώκαηόο 
ηεο λα αλαβάιιεη θαηά ηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα θάζε ζπλέιεπζε νκνινγηνύρσλ πνπ έρεη 
ζπγθιεζεί πξνθεηκέλνπ λα ςεθίζεη επί ησλ πξνηεηλόκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ ζύκθσλα κε ηνπο 
όξνπο θάζε αληίζηνηρεο ζεηξάο νκνιόγσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, θάηνρνη νκνιόγσλ θάζε 
ζεηξάο πνπ έρνπλ ππνβάιιεη εληνιέο ζπκκεηνρήο πξηλ από ηελ σο άλσ αλαβνιή, δελ ζα 
απαηηείηαη λα ππνβάιινπλ λέα εληνιή ζπκκεηνρήο. Εθόζνλ αλαβιεζεί κία ζπλέιεπζε 
νκνινγηνύρσλ πνπ αθνξά ζε κηα ή πεξηζζόηεξεο ζεηξέο Αιινδαπώλ Σίηισλ Ειιεληθήο 
Δεκνθξαηίαο θαη Αιινδαπώλ Εγγπεκέλσλ Σίηισλ, ε Ειιεληθή Δεκνθξαηία ζα αλαθνηλώζεη κηα 
λέα εκεξνκελία δηαθαλνληζκνύ γηα απηέο ηηο ζεηξέο ησλ νκνιόγσλ. Οη πξνζθιήζεηο γηα όιεο ηηο 
ππόινηπεο ζεηξέο ησλ Αιινδαπώλ Σίηισλ Ειιεληθήο Δεκνθξαηίαο, Αιινδαπώλ  Εγγπεκέλσλ 
Σίηισλ, Εγγπεκέλσλ Σίηισλ, Σίηισλ Ειιεληθήο Δεκνθξαηίαο θαη Ελζώκαησλ Εγγπεκέλσλ 
Σίηισλ ζα δηαθαλνληζηνύλ ζηηο 11 Απξηιίνπ 2012.  
 
 Η Ειιεληθή Δεκνθξαηία επεζήκαλε όηη από ηελ αξρή είρε ελεκεξώζεη ηνπο πηζησηέο ηεο 
όηη ην νηθνλνκηθό ηεο πξόγξακκα δελ πξνβιέπεη δηαζέζηκα θεθάιαηα γηα ηνλ ζθνπό 
πξαγκαηνπνίεζεο πιεξσκώλ ζε ηδηώηεο πηζησηέο πνπ αξλνύληαη λα ιάβνπλ κέξνο ζην PSI 
πέξαλ ησλ πνζώλ πνπ απηνί ζα ιάκβαλαλ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε. 
 



 

 

 Οη Deutsche Bank AG, London Branch θαη HSBC Bank plc ελεξγνύλ σο δηαρεηξηζηέο 
νινθιήξσζεο ζπλαιιαγήο γηα ηηο πξνζθιήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη εθηόο Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ θαη 
ε Bondholder Communications Group LLC θαη ηα Ειιεληθά Υξεκαηηζηήξηα ΑΕ ελεξγνύλ από 
θνηλνύ σο Δηαρεηξηζηέο Πιεξνθνξηώλ, Αληαιιαγήο θαη Τπνινγηζκνύ. 

Οη πιήξεηο όξνη θάζε πξόζθιεζεο βξίζθνληαη δηαζέζηκνη ζε ειεθηξνληθή κνξθή 
απνθιεηζηηθά ζηελ ηζηνζειίδα www.greekbonds.gr. Πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 
πξόζθιεζε, νη θάηνρνη νθείινπλ λα ζπκκνξθσζνύλ κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο 
πξόηαζεο θαη δηάζεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ πξόζθιεζε θαη πιεξνθνξηαθό δειηίν ηεο 
Ειιεληθήο Δεκνθξαηίαο, ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα www.greekbonds.gr. Η 
Ειιεληθή Δεκνθξαηία επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο θαη’ επηινγή ηεο θαη δηαθξηηηθήο ηεο 
επρέξεηα νπνηεδήπνηε πξηλ απνδερζεί νπνηνπζδήπνηε ηίηινπο πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηηο 
πξνζθιήζεηο λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία λα αλνίμεη εθ λένπ ή λα ηξνπνπνηήζεη νπνηαδήπνηε 
πξόζθιεζε γηα νπνηαδήπνηε ζεηξά από ηνπο ηίηινπο πνπ ππάγνληαη ζηηο πξνζθιήζεηο απηέο, 
λα κεηαζέζεη ηελ απνδνρή ησλ εληνιώλ ζπκκεηνρήο ή λα απνζύξεη νπνηαδήπνηε πξόζθιεζε.  

# # # # 
 
Οπδεκία πξόηαζε ή πξόζθιεζε απόθηεζεο ή αληαιιαγήο νπνησλδήπνηε αμηνγξάθσλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ 

παξνύζα αλαθνίλσζε ζε νπνηαδήπνηε δηθαηνδνζία. Τίπνηα ζηελ παξνύζα αλαθνίλσζε δελ ζπληζηά πξόζθιεζε 

ζπκκεηνρήο ζε νπνηαδήπνηε από ηηο ζπλαιιαγέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα αλαθνίλσζε, ε νπνία πξόζθιεζε 

ζα γίλεη απνθιεηζηηθά κέζσ πξόζθιεζεο θαη πιεξνθνξηαθνύ δειηίνπ πνπ ζα θαηαζηεί δηαζέζηκε από ηελ Διιεληθή 

Γεκνθξαηία. Οη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο ησλ ζπλαιιαγώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα αλαθνίλσζε ζα είλαη 

απηνί πνπ ηίζεληαη ζηελ αληίζηνηρε πξόζθιεζε θαη πιεξνθνξηαθό δειηίν. Πξνζθιήζεηο ζπκκεηνρήο ζηε ζπλαιιαγή 

πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνύζα ζα γίλνληαη κόλν ζε θαηόρνπο πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζύκθσλα κε 

όινπο ηνπο εθαξκνδόκελνπο λόκνπο θαη ηηο απαγνξεύζεηο πξόηαζεο θαη δηάζεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζρεηηθή 

πξόζθιεζε θαη πιεξνθνξηαθό δειηίν. 

Η παξνύζα αλαθνίλσζε δελ ζπληζηά πξνζθνξά πώιεζεο αμηνγξάθσλ ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, ηελ 

Απζηξαιία, ηνλ Καλαδά ή ηελ Ιαπσλία ή νπνπδήπνηε αιινύ από ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία ή νπνηαδήπνηε άιιε 

θξαηηθή ή άιιε νληόηεηα. Οπνηαδήπνηε αμηόγξαθα πνπ ηειηθώο πξνζθέξνληαη ζύκθσλα κε ηηο πξνζθιήζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα δελ ζα θαηαρσξεζνύλ δπλάκεη ηεο US Securities Act ηνπ  1933 όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί  

(«ε Securities Act»), θαη δελ κπνξνύλ λα πξνζθεξζνύλ ή λα πσιεζνύλ ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο  ή ζε πξόζσπα ζηηο 

Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ρσξίο θαηαρώξεζε ή δπλάκεη εμαίξεζεο από ηηο ππνρξεώζεηο θαηαρώξεζεο ηεο Securities Act. 

Οπνηαδήπνηε πξνζθνξά αμηνγξάθσλ ζα γίλεηαη κόλν κέζσ πξόζθιεζεο θαη πιεξνθνξηαθνύ δειηίνπ πνπ θαζίζηαηαη 

δηαζέζηκν από ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία ζε πξόζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα ιάβνπλ ηελ πξόζθιεζε θαη 

πιεξνθνξηαθό δειηίν θαη ηελ πξνζθνξά αμηνγξάθσλ πνπ γίλεηαη δπλάκεη απηήο. 

Η παξνύζα αλαθνίλσζε θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλεη δελ κπνξνύλ λα δηαλεκεζνύλ ή λα ζηαινύλ ζηηο 

Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, θαη δελ επηηξέπεηαη λα δηαλεκεζνύλ ζε πξόζσπα ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ή ζε εθδόζεηο κε 

επξεία δηαλνκή ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. ΄Οινη νη δηακεζνιαβεηέο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ ζπλαιιαγέο ζηηο Ηλσκέλεο 

Πνιηηείεο ζε ζρέζε κε ηα νπνηνδήπνηε από ηα αμηόγξαθα πνπ παξαδίδνληαη από ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία ζύκθσλα 

κε θάπνηα πξόζθιεζε θαη ελεκεξσηηθό δειηίν κπνξεί λα απαηηεζεί λα απνζηείινπλ ελεκεξσηηθό δειηίν πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηα αμηόγξαθα απηά γηα ζαξάληα εκέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία δηαθαλνληζκνύ. 

Η παξνύζα αλαθνίλσζε δελ απνηειεί πξνζθνξά αληαιιαγήο ή πξόζθιεζε επέλδπζεο ζε αμηόγξαθα πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απ ή θέξνπλ ηελ εγγύεζε ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ε νπνία απεπζύλεηαη  ζε νπνηνλδήπνηε επελδπηή 

πνπ θαηνηθεί ή βξίζθεηαη ζηελ Διβεηία. Δπελδπηέο πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διβεηία κπνξνύλ λα απνζηείινπλ 

πιεξεμνύζηα ζρεηηθά κε ηελ πξόζθιεζε ιήςεο ζπλαίλεζεο (αιιά δελ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε νπνηαδήπνηε 

πξνζθνξά αληαιιαγήο) κε ηελ νπνία ζρεηίδεηαη ε παξνύζα αλαθνίλσζε ζύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ ζρεηηθή πξόζθιεζε θαη πιεξνθνξηαθό δειηίν. 

Η παξνύζα αλαθνίλσζε δηαλέκεηαη θαη απεπζύλεηαη κόλν ζε, θαη ηπρόλ πξόζθιεζε θαη πιεξνθνξηαθό δειηίν κπνξεί 

λα δηαλέκεηαη άκεζα ή έκκεζα (i) ζηελ Απζηξία ζε εηδηθνύο επελδπηέο, (ii) ζην Βέιγην ζε εηδηθνύο επελδπηέο πνπ 

ελεξγνύλ γηα δηθό ηνπο ινγαξηαζκό, (iii) ζηε Γαιιία ζε πξόζσπα αδεηνδνηεκέλα λα παξέρνπλ επελδπηηθέο ππεξεζίεο 

δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ γηα ινγαξηαζκό ηξίησλ πξνζώπσλ θαη ζε εηδηθνύο επελδπηέο πνπ επελδύνπλ γηα δηθό ηνπο 



 

 

ινγαξηαζκό, (iv) ζην Μεγάιν Γνπθάην ηνπ Λνπμεκβνύξγνπ ζε εηδηθνύο επελδπηέο, (v) ζηελ Ιζπαλία ζε εηδηθνύο 

επελδπηέο, (vi) ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην ζε επαγγεικαηίεο επελδπηέο, εηαηξείεο πςειήο θαζαξήο αμίαο θαη ζε 

νπνηνδήπνηε άιιν πξόζσπν, πξνο ην νπνίν ε παξνύζα αλαθνίλσζε κπνξεί λνκίκσο λα επηθνηλσλεζεί ζύκθσλα κε 

ηνπο λόκνπο ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ. 

Η δηάζεζε ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο ζε νξηζκέλεο άιιεο δηθαηνδνζίεο κπνξεί επίζεο λα απαγνξεύεηαη εθ 
ηνπ λόκνπ. Πξόζσπα ζηελ θαηνρή ησλ νπνίσλ πεξηέξρεηαη ε παξνύζα αλαθνίλσζε απαηηείηαη από ηελ Διιεληθή 
Γεκνθξαηία λα ελεκεξώλνληαη ζρεηηθά θαη λα ηεξνύλ νπνηεζδήπνηε ηέηνηεο απαγνξεύζεηο. Η παξνύζα αλαθνίλσζε 
δελ ζπληζηά πξόηαζε αγνξάο ή πξόζθιεζε πξνζθνξάο πώιεζεο αμηνγξάθσλ, θαη πξνζθνξέο αμηνγξάθσλ 
ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε δελ ζα γίλνληαη δεθηέο από ηελ ή γηα ινγαξηαζκό ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο. 

 
 
  


