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1. Σκοπός, ∆οµή, Ερµηνεία 
 

(1) Πεδίο Εφαρµογής. Οι διατάξεις που παρατίθενται σε αυτό το κείµενο 

(εφεξής "Γενικές ∆ιατάξεις") έχουν σκοπό να ρυθµίσουν τις 

χρηµατοπιστωτικές συναλλαγές (κάθε µια εξ αυτών εφεξής " Συναλλαγή"), οι 

οποίες εµπίπτουν σε οποιαδήποτε Σύµβαση Πλαίσιο για Χρηµατοπιστωτικές 

Συναλλαγές (κάθε µια εξ αυτών εφεξής "Σύµβαση Πλαίσιο"), µε τη µορφή που 

εκδόθηκε από την  Τραπεζική Οµοσπονδία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής 

"ΕΤΟ"). Οι διατάξεις µιας Σύµβασης Πλαισίου θα ισχύουν στο βαθµό που 

ενσωµατώνονται από τους συµβαλλόµενους στους όρους µιας Συναλλαγής ή 

µιας κατηγορίας Συναλλαγών µεταξύ τους. 

 

(2) ∆οµή. Η Σύµβαση Πλαίσιο αποτελείται από : (i) τη Σύµβαση που 

υπογράφεται µεταξύ των  συµβαλλοµένων µερών και διέπει τις µεταξύ τους 

Συναλλαγές  (εφεξής "Ειδικές ∆ιατάξεις"), (ii) τις παρούσες Γενικές ∆ιατάξεις 

και (iii) οποιαδήποτε παραρτήµατα αυτών (καθένα εξ αυτών εφεξής 

"Παράρτηµα"), τα οποία αφορούν συγκεκριµένες µορφές Συναλλαγών (εφεξής 

"Παραρτήµατα Προϊόντων") ή άλλα θέµατα. Στην περίπτωση που δεν έχουν 

συµφωνηθεί Ειδικές ∆ιατάξεις,  οι παρούσες Γενικές ∆ιατάξεις (µε τα τυχόν  

Παραρτήµατά τους) θα αποτελούν τη Σύµβαση Πλαίσιο που θα διέπει όλες τις 

Συναλλαγές σύµφωνα µε τους όρους µε τους οποίους έχουν ενσωµατωθεί. 

Κάθε Σύµβαση Πλαίσιο και οι συµφωνηµένοι όροι αναφορικά µε όλες τις 
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Συναλλαγές που υπόκεινται σε αυτή, θα αναφέρονται εφεξής χάριν συντοµίας 

ως  "Σύµβαση".  

 

(3) Ερµηνεία. Σε περίπτωση σύγκρουσης µεταξύ των διαφορετικών µερών  

της Σύµβασης, (i) το τυχόν Παράρτηµα θα υπερισχύει των Γενικών ∆ιατάξεων, 

(ii) οι Ειδικές ∆ιατάξεις θα υπερισχύουν των Γενικών ∆ιατάξεων και τυχόν 

Παραρτήµατος, και (iii) οι όροι που έχουν συµφωνηθεί αναφορικά µε µια 

µεµονωµένη Συναλλαγή θα υπερισχύουν για τη συγκεκριµένη µόνο 

Συναλλαγή όλων των λοιπών όρων της Σύµβασης. Εκτός από την περίπτωση 

που ορίζεται διαφορετικά, όλες οι αναφορές που παραπέµπουν σε Κεφάλαια 

και γίνονται σε αυτό το κείµενο ή σε οποιοδήποτε Παράρτηµα αφορούν 

Κεφάλαια αυτών των Γενικών ∆ιατάξεων ή του Παραρτήµατος, αντίστοιχα. 

Συγκεκριµένες εκφράσεις που χρησιµοποιούνται στη Σύµβαση ορίζονται στα 

ενδεικνυόµενα σηµεία του Ευρετηρίου (Οριζόµενων) Όρων που έχει εκδόσει η 

ΕΤΟ, σε σχέση µε  τις Γενικές ∆ιατάξεις της παρούσας.  

 

(4) Ενιαία Σύµβαση. Με την παρούσα συνιστάται ενιαία συµβατική σχέση. 

Έτσι, (i) κάθε υποχρέωση συµβαλλόµενου µέρους στο πλαίσιο οποιασδήποτε  

Συναλλαγής υφίσταται και εκπληρώνεται λαµβανοµένων υπόψη των 

υποχρεώσεων που υφίστανται και πρέπει να εκπληρωθούν από τον 

αντισυµβαλλόµενο σύµφωνα µε όλες τις Συναλλαγές και (ii) εκτός αν άλλως 

συµφωνηθεί, η αδυναµία ενός συµβαλλόµενου να εκπληρώσει µια 

υποχρέωση στο πλαίσιο οποιασδήποτε Συναλλαγής θα συνιστά αδυναµία 

εκπλήρωσης της Σύµβασης συνολικά. Οι συµβαλλόµενοι συνάπτουν τη 

Σύµβαση Πλαίσιο και κάθε Συναλλαγή που εµπίπτει σε αυτήν σύµφωνα µε τις 

ως άνω αρχές, τις οποίες θεωρούν θεµελιώδεις για την αποτίµηση του 

κινδύνου τους. 

 

(5) Τροποποιήσεις. Οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων Γενικών 

∆ιατάξεων ή οποιοδήποτε τροποποιηµένο ή νέο Παράρτηµα, που ενδέχεται 

να εκδώσει η ΕΤΟ στο µέλλον, θα µπορεί να ισχύσει για τους 

συµβαλλόµενους της Σύµβασης Πλαισίου, αν κάθε συµβαλλόµενος 

γνωστοποιήσει, µε τον τρόπο που ορίζει η ΕΤΟ, την εκ µέρους του αποδοχή.  
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2. Συναλλαγές 
 
(1) Τύπος. Συναλλαγή µπορεί να συναφθεί προφορικά ή µε οποιοδήποτε 

άλλο µέσο επικοινωνίας. 

 

(2) Επιβεβαίωση. Όταν οι συµβαλλόµενοι συµφωνήσουν µια Συναλλαγή, κάθε 

συµβαλλόµενος θα αποστείλει άµεσα στον αντισυµβαλλόµενο Επιβεβαίωση 

(εφεξής «Επιβεβαίωση») της Συναλλαγής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο 

Κεφάλαιο 8 (1). Η έλλειψη της µιας ή και των δύο Επιβεβαιώσεων δεν 

επηρεάζει το κύρος της Συναλλαγής.  

 

3. Πληρωµές, Παραδόσεις και Συναφείς Ορισµοί 
 

(1) Ηµεροµηνία, Τόπος, Τρόπος. Κάθε συµβαλλόµενος θα πραγµατοποιεί τις 

πληρωµές και τις παραδόσεις που πρέπει να γίνουν από αυτόν κατά τον 

χρόνο, την ηµεροµηνία, τον τόπο και στο λογαριασµό που έχει συµφωνηθεί 

αναφορικά µε τη συγκεκριµένη Συναλλαγή, και µε τον τρόπο που συνηθίζεται 

για τις πληρωµές ή παραδόσεις αυτού του είδους. Κάθε πληρωµή θα γίνεται 

στο νόµισµα που έχει συµφωνηθεί σχετικά (εφεξής "Νόµισµα της Σύµβασης"), 

απαλλαγµένη από έξοδα και σε κεφάλαια που είναι ελεύθερα διαθέσιµα κατά 

την ηµεροµηνία εξόφλησης. Κάθε συµβαλλόµενος µπορεί να αλλάξει το 

λογαριασµό του για τη λήψη πληρωµής ή παράδοσης ειδοποιώντας τον 

αντισυµβαλλόµενο τουλάχιστον δέκα Εργάσιµες Ηµέρες πριν από την 

προγραµµατισµένη ηµεροµηνία της σχετικής πληρωµής ή παράδοσης, εκτός 

εάν ο αντισυµβαλλόµενος αντιταχθεί ευλόγως σε αυτή την αλλαγή και 

ειδοποιήσει εγκαίρως σχετικά.  

 

(2) Μεταβίβαση Κυριότητας, Επαναµεταβίβαση. 

 

(α) Μεταβίβαση Κυριότητας. Εκτός αν άλλως συµφωνηθεί, οποιαδήποτε 

παράδοση ή µεταβίβαση κινητών αξιών ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων 

(εφεξής "Κινητές Αξίες") από έναν συµβαλλόµενο στον άλλο σε εκτέλεση της 

Σύµβασης, θα συνιστά µεταβίβαση στον αντισυµβαλλόµενο του απεριόριστου 
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δικαιώµατος κυριότητας σε αυτές τις Κινητές Αξίες ή, αν συνηθίζεται στον 

τόπο όπου θα πραγµατοποιηθεί η παράδοση, της νοµικής κατάστασης (όπως 

η συγκυριότητα σε χαρτοφυλάκιο Κινητών Αξιών, η ιδιότητα δικαιούχου 

καταπιστεύµατος ή άλλης µορφής δικαίωµά του σε περιουσία), που είναι 

λειτουργικά ισοδύναµη µε αυτό το δικαίωµα (συµπεριλαµβανοµένου, σε κάθε 

περίπτωση, του απεριόριστου δικαιώµατος διάθεσης αυτών των Κινητών 

Αξιών) και όχι µε τη σύσταση δικαιώµατος εξασφαλίσεως. Η χρήση των όρων 

"περιθώριο ασφάλειας" και "υποκατάσταση" δεν θα εκλαµβάνεται ως 

συµφωνία περί του αντιθέτου. Κατά συνέπεια, ο µεταβιβάζων τις Κινητές 

Αξίες: (1) δεν θα διατηρεί επί των Κινητών Αξιών οποιοδήποτε δικαίωµα 

κυριότητας, εξασφαλίσεως ή διαθέσεως και (2) θα καταρτίζει όλα τα έγγραφα 

που ευλογως απαιτούνται, ώστε να πραγµατοποιηθεί η πλήρης µεταβίβαση. 

Αν πρόκειται να µεταβιβαστούν ονοµαστικές Κινητές Αξίες, ο εκδοχέας µπορεί 

να διαθέσει τις Κινητές Αξίες που έλαβε πριν την καταχώρηση της 

µεταβίβασης στο σχετικό µητρώο. Αν η καταχώρηση εξαρτάται από 

περιστατικό που ευλόγως δεν εµπίπτει στο πεδίο ελέγχου του 

µεταβιβάζοντος, ο µεταβιβάζων δεν εγγυάται την πραγµατοποίηση της εν 

λόγω εγγραφής.  

 

(β) Επαναµεταβίβαση. Η υποχρέωση επιστροφής ή επαναµεταβίβασης 

Κινητών Αξιών αποτελεί υποχρέωση µεταβίβασης Κινητών Αξιών του ιδίου 

είδους µε τις συγκεκριµένες Κινητές Αξίες. Κινητές Αξίες θεωρούνται "του ιδίου 

είδους" µε άλλες Κινητές Αξίες αν προέρχονται από τον ίδιο εκδότη, είναι της 

ιδίας κατηγορίας και ονοµαστικής αξίας και ενσωµατώνουν τα ίδια δικαιώµατα 

µε τις αρχικές Κινητές Αξίες. Αν οι αρχικές Κινητές Αξίες έχουν εξοφληθεί, 

αλλάξει ονοµαστική αξία, ανταλλαχθεί, µετατραπεί, υποδιαιρεθεί, ενοποιηθεί ή 

έχουν γίνει αντικείµενο αύξησης κεφαλαίου, µείωσης κεφαλαίου, πρόσκλησης 

για µερική εξόφληση ή γεγονότος παρόµοιου µε οποιοδήποτε από τα 

προαναφερθέντα, ως Κινητές Αξίες "του ιδίου είδους" νοείται το ποσό των 

Κινητών Αξιών, χρηµάτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων (εφεξής 

"Υποκατάστατα Περιουσιακά Στοιχεία"), που λαµβάνονται έναντι των αρχικών 

Κινητών Αξιών συνεπεία των ανωτέρω γεγονότων (υπό την προϋπόθεση ότι, 

εαν για την λήψη αυτών των Υποκατάστατων Περιουσιακών Στοιχείων 

απαιτείται η καταβολή χρηµατικού ποσού, η υποχρέωση µεταβίβασής τους θα 
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τελεί υπό την αίρεση της καταβολής του ποσού αυτού από τον εκδοχέα στον 

µεταβιβάζοντα).  

 

(3) Προαπαιτούµενοι Όροι. Κάθε υποχρέωση πληρωµής ή παράδοσης 

συµβαλλόµενου µέρους τελεί υπό τις προϋποθέσεις ότι (i) δεν έχει λάβει χώρα 

και δεν εξακολουθεί κανένα Γεγονός Αθέτησης Υποχρέωσης ή γεγονός που 

µε την πάροδο του χρόνου ή µε ειδοποίηση (ή και τα δύο) µπορεί να  καταστεί 

Γεγονός Αθέτησης Υποχρέωσης για τον αντισυµβαλλόµενο, και (ii) δεν έχει 

γίνει γνωστοποίηση καταγγελίας της σχετικής Συναλλαγής λόγω Μεταβολής 

Συνθηκών. 

 

(4) Συµψηφισµός Πληρωµών. Εαν για την ίδια Συναλλαγή και οι δύο 

συµβαλλόµενοι απαιτείται την ίδια ηµεροµηνία να προβούν σε πληρωµή στο 

ίδιο νόµισµα, οι αµοιβαίες υποχρεώσεις πληρωµής θα συµψηφίζονται µεταξύ 

τους αυτοµάτως και ο συµβαλλόµενος που οφείλει το µεγαλύτερο ποσό θα 

καταβάλει στον αντισυµβαλλόµενο τη διαφορά. Οι συµβαλλόµενοι µπορούν 

να συµφωνήσουν ότι αυτή η αρχή θα ισχύει για δύο ή περισσότερες 

Συναλλαγές ή για ένα ή περισσότερα είδη Συναλλαγών ή επίσης ότι θα ισχύει 

σε περίπτωση αµοιβαίων υποχρεώσεων παράδοσης αξιών που είναι 

ανταλλάξιµες µεταξύ τους. Αν και για το χρονικό διάστηµα που ένα ενιαίο 

νόµισµα µπορεί να εκφραστεί σε διαφορετικές νοµισµατικές µονάδες (όπως η 

νοµισµατική µονάδα ευρώ και οι εθνικές νοµισµατικές µονάδες σύµφωνα µε 

τις αρχές που διέπουν τη µετάβαση στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και 

Νοµισµατική Ενωση), η αρχή που διατυπώθηκε στην πρώτη πρόταση αυτού 

του υποκεφαλαίου θα ισχύει µόνο εφόσον και οι δύο πληρωµές πρόκειται να 

πραγµατοποιηθούν στην ίδια νοµισµατική µονάδα.  

 

(5) Καθυστέρηση Πληρωµής. Στην περίπτωση που στο πλαίσιο Συναλλαγής 

συµβαλλόµενο µέρος δεν προβεί εµπρόθεσµα σε πληρωµή προς τον 

αντισυµβαλλόµενο (και, για την αποφυγή αµφιβολίας, χωρίς να έχει σχετικό 

δικαίωµα παρακράτησης, θα οφείλεται τόκος, πληρωτέος σε πρώτη ζήτηση,  

(πριν και µετά την έκδοση απόφασης δικαστηρίου)  υπολογιζόµενος µε 

Επιτόκιο Υπερηµερίας επί του οφειλοµένου ποσού, για το χρονικό διάστηµα 

από (και συµπεριλαµβανοµένης) την δήλη ηµέρα µέχρι (αλλά εξαιρουµένης 
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την ηµέρα της πληρωµής. Ως "Επιτόκιο Υπερηµερίας" νοείται το υψηλότερο εκ 

των (α) του ∆ιατραπεζικού Επιτοκίου και (β) του κόστους χρηµατοδότησης 

του σχετικού ποσού, όπως βεβαιώνεται από τον αντισυµβαλλόµενο, και σε 

κάθε περίπτωση πλέον τυχόν πρόσθετου επιτοκίου (επιτιµίου) που µπορεί να 

συµφωνηθεί µε τις Ειδικές ∆ιατάξεις. Ως "∆ιατραπεζικό Επιτόκιο" νοείται το 

διατραπεζικό επιτόκιο που χρεώνουν οι τράπεζες πρώτης τάξεως µεταξύ τους 

για καταθέσεις µιας ηµέρας (overnight) στον τόπο πληρωµής και στο νόµισµα 

του οφειλοµένου ποσού για κάθε ηµέρα για την οποία χρεώνεται τόκος 

(δηλαδή αν οφείλεται ένα ποσό σε ευρώ, θα εφαρµόζεται το επιτόκιο ΕΟΝΙΑ 

που προσδιορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα).  

 

(6) Καθορισµός Εργάσιµης Ηµέρας. Αν η ηµεροµηνία πληρωµής δεν είναι 

Εργάσιµη Ηµέρα, οι πληρωµές ή οι παραδόσεις θα γίνονται, όπως έχει 

επιλεγεί στη σχετική Συναλλαγή, είτε κατά (α) την αµέσως προηγούµενη 

Εργάσιµη Ηµέρα (εφεξής "Προηγουµένη"), είτε (β) την αµέσως επόµενη 

Εργάσιµη Ηµέρα (εφεξής "Εποµένη"), είτε (γ) την αµέσως επόµενη Εργάσιµη 

Ηµέρα, εκτός αν αυτή η ηµέρα εµπίπτει στον επόµενο ηµερολογιακό µήνα, 

οπότε η σχετική πληρωµή ή παράδοση θα γίνεται την αµέσως προηγούµενη 

Εργάσιµη Ηµέρα (εφεξής "Τροποποιηµένη Εποµένη" ή "Τροποποιηµένη"), µε 

την προϋπόθεση ότι εν ελλείψει τέτοιας επιλογής θα ισχύει το υπό (β).  

 

(7) Ορισµός Εργάσιµης Ηµέρας. Ως "Εργάσιµη Ηµέρα" νοείται (α) για 

οποιαδήποτε πληρωµή σε ευρώ, η ηµέρα κατά την οποία όλοι οι 

συµµετέχοντες στο σύστηµα TARGET βρίσκονται σε λειτουργία ώστε να 

εκτελεσθεί µια τέτοια πληρωµή, (β) για πληρωµή σε οποιοδήποτε άλλο 

νόµισµα, η ηµέρα (εκτός Σαββάτου ή Κυριακής) κατά την οποία οι εµπορικές 

τράπεζες είναι ανοικτές για να πραγµατοποιούν εργασίες 

(συµπεριλαµβανοµένων πληρωµών στο συγκεκριµένο νόµισµα, καθώς και 

εργασιών συναλλάγµατος και καταθέσεων σε ξένο νόµισµα) στον (ους) 

τόπο(υς) που έχει συµφωνηθεί ως προς τη σχετική Συναλλαγή ή, αν δεν 

υπάρχει τέτοια συµφωνία, στον τόπο όπου τηρείται ο σχετικός λογαριασµός 

και,  αν διαφέρουν, στο βασικό χρηµατοπιστωτικό κέντρο, αν υπάρχει, για τη 

διαπραγµάτευση του νοµίσµατος της πληρωµής αυτής, (γ) αναφορικά µε 

οποιαδήποτε παράδοση Κινητών Αξιών, (i) όταν πρόκειται να εκκαθαρισθεί 
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µια Συναλλαγή µέσω συστήµατος εκκαθάρισης Κινητών Αξιών, η ηµέρα κατά 

την οποία το εν λόγω σύστηµα είναι ανοικτό και πραγµατοποιεί εργασίες στον 

τόπο όπου πρέπει να πραγµατοποιηθεί η παράδοση των Κινητών Αξιών, και 

(ii) όταν µια Συναλλαγή πρόκειται να εκκαθαρισθεί µε τρόπο διαφορετικό από 

τον προβλεπόµενο υπό (i), η ηµέρα (εκτός Σαββάτου ή Κυριακής) κατά την 

οποία οι εµπορικές τράπεζες είναι ανοικτές και πραγµατοποιούν εργασίες 

στον τόπο όπου πρέπει να πραγµατοποιηθεί η παράδοση των Κινητών 

Αξιών, (δ) αναφορικά µε οποιαδήποτε αποτίµηση, η ηµέρα κατά την οποία 

µπορεί εύλογα να διεξαχθεί µια επίκαιρη αποτίµηση, η οποία βασίζεται στις 

συµφωνηµένες πηγές τιµών, και (ε) αναφορικά µε οποιαδήποτε ειδοποίηση ή 

άλλης µορφής επικοινωνία, η ηµέρα (εκτός Σαββάτου ή Κυριακής) κατά την 

οποία οι εµπορικές τράπεζες είναι ανοικτές και πραγµατοποιούν εργασίες 

στην πόλη που ορίζεται στη διεύθυνση, την οποία έχει γνωστοποιήσει ο 

παραλήπτης σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 8(1). 

 

(8) Τρέχουσα Αξία. Ως "Τρέχουσα Αξία" νοείται για οποιεσδήποτε Κινητές 

Αξίες οποιαδήποτε χρονική στιγµή και σε οποιαδήποτε ηµεροµηνία, (α) η 

τρέχουσα τη δεδοµένη χρονική στιγµή τιµή των εν λόγω Κινητών Αξιών, η 

οποία προσφέρεται από µια γενικά αναγνωρισµένη πηγή συµφωνηµένη από 

τους συµβαλλόµενους και (β) εν ελλείψει τέτοιας συµφωνίας ή τέτοιας 

προσφοράς τιµής (i) αν οι Κινητές Αξίες είναι εισηγµένες σε κάποιο 

χρηµατιστήριο αξιών και δεν έχει ανασταλεί η διαπραγµάτευσή τους, η τιµή 

κλεισίµατος στο εν λόγω χρηµατιστήριο, (ii) αν οι Κινητές Αξίες δεν είναι 

εισηγµένες ως άνω αλλά η τιµή τους, στην κύρια αγορά στην οποία 

διαπραγµατεύονται, έχει δηµοσιευτεί ή γνωστοποιηθεί στο κοινό από κεντρική 

τράπεζα ή άλλο φορέα αδιαµφισβήτητου κύρους τη συγκεκριµένη ηµέρα, η 

τελευταία δηµοσιευθείσα ή γνωστοποιηθείσα τιµή, και (iii) σε οποιαδήποτε 

άλλη περίπτωση, ο µέσος όρος των τιµών προσφοράς και ζήτησης για αυτές 

τις Κινητές Αξίες, τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή και στη συγκεκριµένη 

ηµεροµηνία, όπως καθορίζεται από δύο εξέχουσες επιχειρήσεις της αγοράς 

εκτός των συµβαλλοµένων, σε κάθε µία από τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στο (α) και (β) πλέον (αν δεν συµπεριλαµβάνεται στην τιµή αυτή) 

τυχόν δεδουλευµένου τόκου των συγκεκριµένων Κινητών Αξιών από την 

ηµεροµηνία εκείνη.  
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4. Φόροι 
 

(1) Παρακρατηθείς Φόρος. Αν ένα συµβαλλόµενο µέρος έχει ή θα έχει την 

υποχρέωση να αφαιρέσει ή παρακρατήσει ποσό για ή έναντι οποιουδήποτε 

φόρου ή τέλους από τα ποσά που πρέπει να καταβάλει, θα πληρώσει στον 

αντισυµβαλλόµενο όποιο πρόσθετο ποσό απαιτείται, προκειµένου να 

διασφαλιστεί ότι ο αντισυµβαλλόµενος θα λάβει το πλήρες ποσό το οποίο θα 

εδικαιούτο κατά το χρόνο της συγκεκριµένης πληρωµής, αν δεν απαιτείτο 

καµία αφαίρεση ή παρακράτηση. Αυτό δεν θα εφαρµόζεται αν ο σχετικός 

φόρος ή τέλος επιβάλλεται ή εισπράττεται (α) από ή εκ µέρους ή για 

λογαριασµό της χώρας (ή  της φορολογικής αρχής ή του κατοίκου της χώρας) 

όπου λειτουργεί η Υπηρεσία Τακτοποίησης Συναλλαγών του δικαιούχου 

πληρωµής (ή ο τόπος κατοικίας του, αν ο δικαιούχος πληρωµής είναι φυσικό 

πρόσωπο), (β) δυνάµει (άµεσης ή έµµεσης) υποχρέωσης που επιβάλλεται 

από συνθήκη η οποία δεσµεύει το κράτος δωσιδικίας ή κανονισµό ή οδηγία 

που τίθεται σε ισχύ από αυτή τη συνθήκη, ή (γ) επειδή ο δικαιούχος 

πληρωµής αδυνατεί να εκπληρώσει την υποχρέωση που απορρέει από  το 

Κεφάλαιο 10(4)(β).  

 

(2) Φόρος Συναλλαγής. Με την επιφύλαξη του  Κεφαλαίου 10(2), κάθε 

συµβαλλόµενος θα πληρώσει οποιοδήποτε τέλος χαρτοσήµου, φορολογική 

επιβάρυνση συναλλαγής ή τέλος, που οφείλεται δυνάµει της παρούσας 

Σύµβασης (εφεξής "Φόρος Συναλλαγής") και επιβάλλεται σε αυτόν, στη χώρα 

όπου λειτουργεί η Υπηρεσία Τακτοποίησης Συναλλαγών του ή  στον τόπο 

κατοικίας του και θα αποζηµιώσει τον αντισυµβαλλόµενο για οποιονδήποτε 

Φόρο Συναλλαγής πληρωτέο στη συγκεκριµένη χώρα και που επιβάλλεται 

στον αντισυµβαλλόµενο, εκτός εάν η Υπηρεσία Τακτοποίησης Συναλλαγών 

του αντισυµβαλλοµένου (ή ο τόπος κατοικίας του, αν είναι φυσικό πρόσωπο) 

βρίσκεται επίσης στη συγκεκριµένη χώρα.  

 

5. ∆ηλώσεις  
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(1) ∆ηλώσεις. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος δηλώνει στον αντισυµβαλλόµενο 

κατά την ηµεροµηνία σύναψης της Σύµβασης Πλαισίου, καθώς και κατά την 

εκάστοτε ηµεροµηνία σύναψης Συναλλαγής ότι: 

 

(α) Νοµικό Καθεστώς. Υφίσταται εγκύρως σύµφωνα µε το δίκαιο του τόπου 

της συστάσεώς του.  

 

(β) Νοµιµοποίηση. Είναι  νοµίµως εξουσιοδοτηµένο  να συνάπτει τη Σύµβαση 

και να εκπληρώνει υποχρεώσεις του, που απορρέουν από αυτήν.  

 

(γ) Μη Παραβίαση ή Σύγκρουση. Η σύναψη και εκπλήρωση της Σύµβασης 

δεν παραβιάζουν ή δεν έρχονται σε σύγκρουση µε διάταξη νόµου, δικαστική 

απόφαση ή διοικητική ή δικαστική πράξη που εφαρµόζονται στην εν λόγω 

Σύµβαση ή µε οποιαδήποτε διάταξη των καταστατικών εγγράφων του.  

 

(δ) Εγκρίσεις. Όλες οι εγκρίσεις διοικητικών και άλλων οργάνων που 

απαιτείται να ληφθούν από κάθε συµβαλλόµενο µέρος αναφορικά µε τη 

Σύµβαση έχουν ληφθεί και είναι σε πλήρη ισχύ.  

 

(ε) ∆εσµευτικές Υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις που αναλαµβάνει κατά τους 

όρους της Σύµβασης είναι νόµιµες, έγκυρες και δεσµευτικές. 

 

(στ) Μη συνδροµή Ορισµένων Γεγονότων. Κανένα Γεγονός Αθέτησης 

Υποχρέωσης ή γεγονός το οποίο µε την πάροδο του χρόνου ή µε σχετική 

ειδοποίηση (ή και τα δύο) µπορεί να καταστεί Γεγονός Αθέτησης Υποχρέωσης 

και, σύµφωνα µε όσα γνωρίζει, καµία Μεταβολή Συνθηκών σχετικά µε τον ίδιο 

δεν έχει επέλθει ή εξακολουθεί. 

 

(ζ)  Έλλειψη εκκρεµοδικίας (Μη ύπαρξη Αντιδικίας). ∆εν εκκρεµεί ή, σύµφωνα 

µε όσα γνωρίζει, δεν προβλέπεται να ασκηθεί εναντίον του οποιαδήποτε 

αίτηση, αγωγή, ή διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου, διαιτητή, διοικητικής ή 

άλλης αρχής που ενδέχεται να ασκήσει επίδραση στη νοµιµότητα, 

εγκυρότητα, δεσµευτικότητα ή εκτελεστότητα της Σύµβασης ως προς αυτόν ή 
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την δυνατότητα εκπλήρωσης εκ µέρους του των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από  τη Σύµβαση. 

 

(η) Ανεξαρτησία ως προς την Αξιολόγηση. ∆ιαθέτει την απαραίτητη γνώση και 

εµπειρία για την αξιολόγηση των ωφελειών και των κινδύνων που 

συνεπάγεται κάθε Συναλλαγή και δεν έχει στηριχθεί στον αντισυµβαλλόµενο 

για το σκοπό αυτό. 

 

(2) Εφαρµογή στον Εγγυητή. Αν τρίτο πρόσωπο οριζόµενο στις Ειδικές 

∆ιατάξεις ή την Επιβεβαίωση ως Εγγυητής (εφεξής "Εγγυητής") έχει δώσει, µε 

έγγραφο που ορίζεται στις Ειδικές ∆ιατάξεις ή µε άλλο τρόπο συµφωνηµένο 

µεταξύ των µερών, εγγύηση ή άλλη εξασφάλιση αναφορικά µε οποιεσδήποτε 

υποχρεώσεις οποιουδήποτε συµβαλλόµενου µέρους, που απορρέουν από 

την Σύµβαση (εφεξής "Εγγύηση"), οι δηλώσεις του υπερού η εγγύηση 

αναφορικά µε τον ίδιο και τη Σύµβαση, σύµφωνα µε το υποκεφάλαιο Ι (α) έως 

(η) θα ισχύουν mutatis mutandis τόσο για τον Εγγυητή όσο και για την 

Εγγύηση.  

 

6. Καταγγελία 
 
(1) Καταγγελία λόγω Γεγονότος Αθέτησης Υποχρέωσης 

 

(α) Γεγονός Αθέτησης Υποχρέωσης. Η επέλευση οποιουδήποτε από τα 

ακόλουθα γεγονότα ως προς ένα συµβαλλόµενο µέρος θα συνιστά  γεγονός 

αθέτησης υποχρέωσης (εφεξής "Γεγονός Αθέτησης                           

Υποχρέωσης"): 

 

(i) Μη Πληρωµή. Το συµβαλλόµενο µέρος δεν προβαίνει εµπρόθεσµα σε 

οποιαδήποτε πληρωµή κατά τους όρους της Σύµβασης και η µη πληρωµή 

αυτή διαρκεί για τρεις Εργάσιµες Ηµέρες µετά από την ηµέρα σχετικής 

ειδοποίησης του συµβαλλόµενου.  

 

(ii) Μη Παροχή ή Επιστροφή Περιθωρίου Ασφάλειας ή Πρόσθετης Ασφάλειας. 

Το συµβαλλόµενο µέρος δεν παρέχει ή επιστρέφει, κατά το χρόνο που 
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οφείλεται, το περιθώριο ασφαλείας ή την πρόσθετη ασφάλεια που πρέπει να 

παρασχεθεί ή επιστραφεί από αυτό κατά τους όρους της Σύµβασης. 

 

(iii) Άλλη Παραβίαση της Σύµβασης. Το συµβαλλόµενο µέρος δεν  εκπληρώνει 

εµπρόθεσµα, οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση κατά τους όρους της Σύµβασης 

και αυτή η καθυστέρηση διαρκεί για τριάντα ηµέρες από την ηµέρα 

γνωστοποίησής της στον αντισυµβαλλόµενο. 

 

(iv) Ανακριβής δήλωση. Οποιαδήποτε δήλωση συµβαλλόµενου στη Σύµβαση 

µέρους αποδεικνύεται ότι ήταν εσφαλµένη κατά το χρόνο που παρασχέθηκε 

και ο αντισυµβαλλόµενος προσδιορίζει καλόπιστα ότι συνεπεία του γεγονότος 

αυτού (ή ζητηµάτων πραγµατικών ή νοµικών που δηλώθηκαν εσφαλµένα), 

επηρεάστηκε ουσιωδώς αρνητικά γι’ αυτόν η ισορροπία κινδύνων και 

ωφελειών που απορρέουν από τη Σύµβαση. 

 

(v) Αθέτηση προς Ειδικά Καθορισµένες Συναλλαγές. Αν οι συµβαλλόµενοι 

έχουν ορίσει στις Ειδικές ∆ιατάξεις, Συναλλαγές (εφεξής "Ειδικά Καθορισµένες 

Συναλλαγές"), στις οποίες θα εφαρµόζεται αυτό το κεφάλαιο 6(1)(α)(v) και το 

συµβαλλόµενο µέρος καθυστερεί να προβεί σε πληρωµή σύµφωνα µε τους 

όρους οποιασδήποτε τέτοιας Καθορισµένης Συναλλαγής και αυτή η 

καθυστέρηση (Α) έχει ως αποτέλεσµα την ρευστοποίηση ή πρόωρη λήξη της 

εν λόγω Καθορισµένης Συναλλαγής ή το ληξιπρόθεσµο των προβλεποµένων 

σε αυτήν υποχρεώσεων, ή (Β) διαρκεί πέρα από τυχόν ισχύουσα περίοδο 

χάριτος (ή, αν δεν προβλέπεται τέτοια περίοδος, για τρεις Εργάσιµες Ηµέρες 

τουλάχιστον) που δόθηκε µετά την τελευταία ηµεροµηνία πληρωµής της 

Καθορισµένης Συναλλαγής, µε την προϋπόθεση, σε κάθε περίπτωση, ότι 

καθυστέρηση αυτή δεν οφείλεται σε περιστατικά τα οποία εάν κατά τους 

όρους της Σύµβασης επέλθουν, συνιστούν Μεταβολή Συνθηκών όπως 

ορίζεται στο υποκεφάλαιο 2+(α)(ii).  

 

(vi) Σταυροειδής Αθέτηση Υποχρέωσης. Οποιαδήποτε υποχρέωση του 

συµβαλλοµένου για καταβολή δανεισθέντων χρηµάτων (είτε ισχύουσα γι’ 

αυτόν ως κυρίου ή δευτερεύοντος υπόχρεου και είτε απορρέουσα από µια ή 

περισσότερες συµβάσεις ή έγγραφα) συνολικού ποσού όχι µικρότερου από το 
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ισχύον Όριο Υπερηµερίας (Α) έχει καταστεί, ή µπορεί να κηρυχθεί, 

ληξιπρόθεσµη και απαιτητή πριν από τη λήξη της συνεπεία γεγονότος 

αθέτησης υποχρέωσης ή παρόµοιου γεγονότος (όπως και αν προσδιορίζεται) 

που έχει επέλθει ως προς ένα συµβαλλόµενο µέρος ή (Β) δεν έχει εκπληρωθεί 

για περισσότερες από επτά ηµέρες µετά την ηµεροµηνία εκπληρώσεως και, 

σε κάθε περίπτωση, ο αντισυµβαλλόµενος θεωρεί ευλόγως ότι οι εκ της 

Συµβάσεως οικονοµικές υποχρεώσεις του άλλου συµβαλλόµενου µέρους 

µπορεί να µην εκπληρωθούν. Ως "Όριο Υπερηµερίας" νοείται το ποσό που 

ορίζεται ως τέτοιο στις Ειδικές ∆ιατάξεις αναφορικά µε ένα συµβαλλόµενο 

µέρος ή, ελλείψει τέτοιου ορισµού, το 1% του κεφαλαίου του συµβαλλόµενου 

αυτού µέρους (δηλαδή το σύνολο του κεφαλαίου, των δηλωθέντων 

αποθεµατικών και των παρακρατηθέντων κερδών του,  όπως αυτά 

προσδιορίζονται σύµφωνα µε γενικά αποδεκτές αρχές λογιστικής που ισχύουν 

για το συµβαλλόµενο αυτό µέρος, όπως προκύπτει από τις πιο πρόσφατες 

δηµοσιευµένες ελεγχθείσες οικονοµικές καταστάσεις). 

 

(vii) Αναδιάρθρωση Χωρίς Ανάληψη Υποχρεώσεων. Το συµβαλλόµενο µέρος 

υποβάλλεται σε Εταιρική Αναδιάρθρωση και ο ∆ιάδοχος Φορέας αδυνατεί να 

αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις του συµβαλλόµενου αυτού  µέρους που 

απορρέουν από τη Σύµβαση. Ως "Εταιρική Αναδιάρθρωση" νοείται, όσον 

αφορά αυτόν το συµβαλλόµενο, οποιαδήποτε συνένωση ή συγχώνευση  ή 

µεταβίβαση όλων ή ουσιωδώς όλων των περιουσιακών στοιχείων σε άλλο 

πρόσωπο, ή συµφωνία που προβλέπει οποιοδήποτε από τα 

προαναφερόµενα, και ως "∆ιάδοχος Φορέας" νοείται το πρόσωπο που 

προκύπτει από µια τέτοια Εταιρική Αναδιάρθρωση ή είναι ο εκδοχέας. 

 

(viii) Αφερεγγυότητα. (1) Έχει επέλθει λύση του συµβαλλόµενου µέρους ή έχει 

ληφθεί απόφαση για τη λύση του (σε κάθε περίπτωση, διαφορετική από αυτήν 

της Εταιρικής Αναδιάρθρωσης που έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία 

φερέγγυου ∆ιάδοχου Φορέα), (2) το ίδιο το συµβαλλόµενο µέρος αιτείται την 

έναρξη ∆ιαδικασίας Αφερεγγυότητας ή προβαίνει σε οποιαδήποτε εταιρική 

πράξη ενεργοποίησης ∆ιαδικασίας Αφερεγγυότητας, (3) διοικητική ή δικαστική 

αρχή ή αυτορρυθµιζόµενος οργανισµός στον οποίο υπάγεται το 

συµβαλλόµενο µέρος στο πλαίσιο µιας Καθορισµένης ∆ικαιοδοσίας (εφεξής 
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"Αρµόδια Αρχή") προβαίνει στην έναρξη ∆ιαδικασίας Κήρυξης 

Αφερεγγυότητας αυτού του συµβαλλόµενου µέρους, (4) Αρµόδια Αρχή 

λαµβάνει µέτρα σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πτώχευσης, αφερεγγυότητας ή 

άλλες συναφείς διατάξεις κατά το τραπεζικό, ασφαλιστικό ή άλλο συναφές 

δίκαιο που διέπει τη λειτουργία του συµβαλλόµενου µέρους, τα οποία 

ενδέχεται να παρεµποδίσουν το συµβαλλόµενο µέρος από την εµπρόθεσµη 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του πληρωµής ή παράδοσης κατά τους όρους 

της Σύµβασης, (5) άλλο πρόσωπο, εκτός Αρµόδιας Αρχής, προβαίνει κατά 

του συµβαλλόµενου µέρους στην έναρξη ∆ιαδικασίας Αφερεγγυότητας σε 

Καθορισµένη ∆ικαιοδοσία και αυτή η ενέργεια (Α) καταλήγει στην έκδοση 

∆ικαστικής Απόφασης Αφερεγγυότητας ή (Β) δεν απορρίπτεται ή δεν 

αναστέλλεται µέσα σε τριάντα ηµέρες από την ενέργεια ή το γεγονός έναρξης 

της ∆ιαδικασίας Αφερεγγυότητας, εκτός εάν η έναρξη των εν λόγω 

∆ιαδικασιών από αυτό το πρόσωπο ή υπό τις δεδοµένες συνθήκες είναι 

προφανώς απαράδεκτη ή αβάσιµος, (6) το συµβαλλόµενο µέρος κηρύσσεται 

σε πτώχευση ή περιέρχεται σε κατάσταση αφερεγγυότητας κατ’ εφαρµογή 

ισχύουσας σε Καθορισµένη ∆ικαιοδοσία πτωχευτικής ή συναφούς 

νοµοθεσίας, (7) το συµβαλλόµενο µέρος προβαίνει σε γενική εκχώρηση επ’ 

ωφελεία των πιστωτών του ή προβαίνει σε συµβιβασµό ή φιλικό διακανονισµό 

µε τους πιστωτές του γενικά, (8) το συµβαλλόµενο µέρος περιέρχεται σε 

γενική αδυναµία εµπρόθεσµης εξόφλησης των οφειλών του, ή (9) το 

συµβαλλόµενο µέρος προκαλεί ή υπάγεται σε κατάσταση που, σύµφωνα µε 

τη νοµοθεσία της Καθορισµένης ∆ικαιοδοσίας, έχει αποτέλεσµα ανάλογο µε το 

προβλεπόµενο σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις υπό αριθµούς 

(1) έως (8). Ως "∆ιαδικασία Αφερεγγυότητας" νοείται η υποχρεωτική ή εκουσία 

συλλογική διαδικασία που αποσκοπεί στην έκδοση απόφασης, διαταγής ή 

ρύθµισης αφερεγγυότητας, πτώχευσης, συµβιβασµού, φιλικού διακανονισµού, 

αποκατάστασης, αναδιοργάνωσης, αναγκαστικής διαχείρισης, διάλυσης ή 

ρευστοποίησης αναφορικά µε συµβαλλόµενο µέρος ή τα περιουσιακά του 

στοιχεία ή που αποσκοπεί στο διορισµό συνδίκου, εκκαθαριστή, διαχειριστή ή 

αντιστοίχου λειτουργού για το συµβαλλόµενο µέρος ή για το σύνολο ή 

ουσιώδες µέρος των περιουσιακών του στοιχείων, κατά τις διατάξεις περί 

πτώχευσης, αφερεγγυότητας ή άλλες συναφείς διατάξεις ή κατά το τραπεζικό, 

ασφαλιστικό ή άλλο συναφές δίκαιο που διέπει τη λειτουργία του 
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συµβαλλόµενου µέρους. Ο εν λόγω ορισµός δεν περιλαµβάνει την 

αναδιάρθρωση αξιοχρέου εταιρείας. Η ∆ιαδικασία Αφερεγγυότητας θεωρείται 

ότι άρχεται µε την υποβολή ή κατάθεση αίτησης διεξαγωγής τέτοιας 

διαδικασίας ή (όπου δεν απαιτείται τέτοια αίτηση) µε λήψη απόφασης για τη 

διεξαγωγή τέτοιας διαδικασίας από αρµόδιο δικαστήριο, αρχή, εταιρικό 

όργανο ή πρόσωπο. Ως "∆ικαστική Απόφαση περί Αφερεγγυότητας" νοείται 

οποιαδήποτε απόφαση, διαταγή ή ρύθµιση που συνιστά έναρξη ∆ιαδικασίας 

Κήρυξης Αφερεγγυότητας. Ως "Καθορισµένη ∆ικαιοδοσία" αναφορικά µε 

συµβαλλόµενο µέρος νοείται η δικαιοδοσία στην οποία υπάγεται η σύσταση, η 

έδρα ή η κατοικία του συµβαλλόµενου αυτού µέρους,  καθώς και οποιαδήποτε 

επιπρόσθετη δικαιοδοσία που µπορεί να ορισθεί, αναφορικά µε το 

συµβαλλόµενο αυτό µέρος, µε τις  Ειδικές ∆ιατάξεις. 

 

(ix) Ρητή ∆ήλωση περί µη Εκπλήρωσης Υποχρεώσεων. Το συµβαλλόµενο 

µέρος δηλώνει ότι δεν θα εκπληρώσει οποιαδήποτε ουσιώδη υποχρέωση που 

απορρέει από τη Σύµβαση ή Καθορισµένη Συναλλαγή (πλην της γενοµένης 

στα πλαίσια καλόπιστης αµφισβήτησης ως προς την ύπαρξη, τη φύση ή το 

µέγεθος αυτής της υποχρέωσης). 

 

(x) Ανενεργή Εγγύηση. Εγγύηση που έχει χορηγηθεί υπέρ συµβαλλόµενου 

µέρους δεν είναι σε πλήρη ισχύ και δεν παράγει αποτελέσµατα, εκτός εαν έχει 

παύσει η ισχύς της: (i) σύµφωνα µε τους όρους που τη διέπουν, (ii) λόγω 

εκπλήρωσης εκ µέρους του συµβαλλόµενου µέρους όλων των υποχρεώσεων 

που καλύπτονται από την εν λόγω Εγγύηση ή (iii) µε τη συναίνεση του 

αντισυµβαλλόµενου.  

 

(β) Καταγγελία. Αν επέλθει και εξακολουθεί Γεγονός Αθέτησης Υποχρέωσης 

σε συµβαλλόµενο µέρος (εφεξής "Μέρος που αθετεί"), ο αντισυµβαλλόµενος 

(εφεξής "Μέρος που δεν αθετεί") έχει δικαίωµα, γνωστοποιώντας εντός  είκοσι 

το αργότερο ηµερών και προσδιορίζοντας το Γεγονός Αθέτησης Υποχρέωσης, 

να καταγγείλει όλες τις εκκρεµείς Συναλλαγές, αλλά όχι µόνο µέρος αυτών, µε 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της καταγγελίας (εφεξής "Ηµεροµηνία 

Καταγγελίας") την οριζόµενη από αυτόν στην εν λόγω γνωστοποίηση. Παρά 

τα προαναφερόµενα, εκτός αν άλλως ορίζεται στις Ειδικές ∆ιατάξεις, όλες οι 
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Συναλλαγές θα λύονται, και η Ηµεροµηνία Καταγγελίας θα επέρχεται 

αυτόµατα σε περίπτωση Γεγονότος Αθέτησης Υποχρέωσης, που αναφέρεται 

στην παράγραφο (α)(viii)(1), (2), (3), (5)A ή, κατ’ αναλογία, (9) από τον 

αµέσως προηγούµενο  χρόνο επέλευσης του σχετικού γεγονότος ή ενέργειας.  

 

(2) Καταγγελία λόγω Μεταβολής Συνθηκών. 

 

(α) Μεταβολή Συνθηκών. Η επέλευση οποιουδήποτε από τα ακόλουθα 

γεγονότα ή περιστατικά όσον αφορά συµβαλλόµενο µέρος θα συνιστούν 

µεταβολή συνθηκών (εφεξής "Μεταβολή Συνθηκών"): 

 

(i) Φορολογία. Στην περίπτωση που λόγω οποιασδήποτε µεταβολής στη 

νοµοθεσία ή στην εφαρµογή της ή στην επίσηµη ερµηνεία της, που λαµβάνει 

χώρα µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της Συναλλαγής, ή στην 

περίπτωση Εταιρικής Αναδιάρθρωσης οποιουδήποτε εκ των συµβαλλοµένων, 

που δεν εµπίπτει στο Υποκεφάλαιο 1(α) (vii), το συµβαλλόµενο µέρος κατά ή 

πριν από την εποµένη ηµεροµηνία εκπληρώσεως της Συναλλαγής θα, (Α) 

απαιτηθεί να πληρώσει πρόσθετα ποσά, σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 4(1), 

πλέον της καταβολής τόκου στην οποία είναι υποχρεωµένο σύµφωνα µε το 

Κεφάλαιο 3(5), ή (Β) εισπράξει ποσό, που δεν αφορά τόκο σύµφωνα µε το 

Κεφάλαιο 3 (5), από το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί ποσό που αντιστοιχεί σε 

φόρο ή δασµό και σύµφωνα µε το κεφάλαιο 4(1) δεν απαιτείται να πληρωθεί 

πρόσθετο ποσό που να αφορά φόρο ή δασµό, παρά µόνο για τους λόγους 

που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 4(1)(γ). 

 

(ii) Αντίθεση προς το Νόµο, Ανωτέρα Βία. Στην περίπτωση που λόγω αλλαγής 

στη νοµοθεσία ή στην εφαρµογή της ή στην επίσηµη ερµηνεία της ή, αν 

προβλέπεται στις Ειδικές ∆ιατάξεις, στην περίπτωση Περιστατικού Ανωτέρας 

Βίας, που σε κάθε περίπτωση λαµβάνει χώρα µετά την ηµεροµηνία 

καταρτίσεως της Συναλλαγής, καθίσταται ή ενδέχεται να καταστεί αντίθετο στο 

νόµο ή αδύνατο για ένα συµβαλλόµενο µέρος (Α) να προβεί σε ή δεχθεί 

καταβολή ή παράδοση εµπροθέσµως σε σχέση µε αυτή τη Συναλλαγή ή να 

συµµορφωθεί εµπροθέσµως µε οποιαδήποτε άλλη ουσιώδη υποχρέωση, που 

απορρέει από τη Σύµβαση και συνδέεται µε τη συγκεκριµένη Συναλλαγή ή (Β) 
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να εκπληρώσει οποιαδήποτε υποχρέωση παροχής περιθωρίου ασφάλειας ή 

πρόσθετης εξασφάλισης, όπως και όταν πρέπει να παρασχεθεί σύµφωνα µε 

τη Σύµβαση. Ως "Περιστατικό Ανωτέρας Βίας" νοείται οποιαδήποτε 

καταστροφή, ένοπλη σύγκρουση, τροµοκρατική πράξη, ταραχή ή άλλη 

κατάσταση που εύλογα υπερβαίνει τον έλεγχο του συµβαλλόµενου µέρους και 

επηρεάζει τις λειτουργίες του. 

 

(iii) Πιστοληπτική Ικανότητα µετά από Αναδιάρθρωση. Αν το συµβαλλόµενο 

µέρος τεθεί σε Εταιρική Αναδιάρθρωση, η πιστοληπτική ικανότητα του 

∆ιάδοχου Φορέα είναι ουσιαστικά ασθενέστερη από εκείνη του 

συµβαλλόµενου που υπήρχε αµέσως πριν από την Εταιρική Αναδιάρθρωση.  

 

(β) Καταγγελία. Αν επέλθει Μεταβολή Συνθηκών ως προς ένα συµβαλλόµενο 

µέρος (εφεξής "Θιγόµενο Μέρος"), το Θιγόµενο Μέρος στην περίπτωση της 

παραγράφου (α)(i) ή (ii), και ο αντισυµβαλλόµενος (εφεξής "Μη Θιγόµενο 

Μέρος") στην περίπτωση της παραγράφου (α)(ii) ή (iii) δύνανται, υπό τους 

περιορισµούς που εκτίθενται παρακάτω, ειδοποιώντας όχι αργότερα από 

είκοσι ηµέρες, να καταγγείλουν τη Συναλλαγή/ές που επηρεάζονται από αυτή 

τη µεταβολή, µε έναρξη ισχύος από την ηµεροµηνία (εφεξής "Ηµεροµηνία 

Καταγγελίας") που θα ορίζεται στην ειδοποίηση αυτή, νοουµένου ότι, στην 

περίπτωση της παραγράφου (α) (iii), όλες οι Συναλλαγές τεκµαίρεται ότι 

επηρεάζονται. Αν, µε την επιφύλαξη τυχόν συµφωνίας µεταξύ των 

συµβαλλοµένων µερών για την παροχή περιθωρίου ασφαλείας ή πρόσθετης 

εξασφάλισης, οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη εκτιµήσει ότι 

συνεπεία αυτής της καταγγελίας το πιστωτικό του άνοιγµα προς τον άλλο 

συµβαλλόµενο αυξάνεται σηµαντικά, δύναται, µέσα σε µία εβδοµάδα από την 

έναρξη ισχύος της καταγγελίας, ειδοποιώντας τον αντισυµβαλλόµενο να 

απαιτήσει από αυτόν την παροχή µέσα σε µία εβδοµάδα µετά την παραλαβή 

αυτής της ειδοποίησης, περιθωρίου ασφαλείας ή πρόσθετης εξασφάλισης και 

σε ποσό, που µπορεί εύλογα να αποδεχθεί και είναι τουλάχιστον ίσο µε την 

αύξηση του εκ της Συµβάσεως πιστωτικού ανοίγµατος. Στις περιπτώσεις της 

παραγράφου (α)(i) και (ii), το δικαίωµα καταγγελίας θα υπόκειται στους εξής 

περιορισµούς: (i) Η Ηµεροµηνία Καταγγελίας δεν µπορεί να είναι νωρίτερη 

από τριάντα ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία επέλευσης της Μεταβολής 
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Συνθηκών, και (ii) το Θιγόµενο Μέρος µπορεί, εκτός αν θα απαιτείτο 

διαφορετικά να καταβάλει πρόσθετα ποσά όπως προβλέπεται στην 

παράγραφο (α)(i)Α, να προβεί σε καταγγελία µόνο µετά τη λήξη χρονικής 

περιόδου τριάντα ηµερών µετά από ειδοποίησή του προς τον 

αντισυµβαλλόµενο, µε την οποία του γνωστοποιεί τέτοιο γεγονός και αν η 

κατάσταση (εφόσον µπορεί να αποκατασταθεί) δεν έχει αποκατασταθεί µέσα 

σε αυτή την περίοδο (µέσω συµφωνηµένης µεταβίβασης των επηρεαζόµενων 

Συναλλαγών σε άλλη Υπηρεσία Τακτοποίησης Συναλλαγών ή άλλως).  

 

(3) Εφαρµογή στον Εγγυητή. Αν έχει χορηγηθεί Εγγύηση υπέρ 

συµβαλλόµενου µέρους και επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που 

περιγράφονται στα υποκεφάλαια 1(α)(iii) έως (ix) και 2(α) σε συγκεκριµένο  

Εγγυητή ή αυτή την Εγγύηση, η επέλευση τέτοιου γεγονότος θα επιφέρει τα 

ίδια αποτελέσµατα σαν να είχε επέλθει ως προς το συµβαλλόµενο αυτό µέρος 

ή τη Σύµβαση, αντίστοιχα.  

 

(4) Αποτέλεσµα της Καταγγελίας. Σε περίπτωση καταγγελίας σύµφωνα µε το 

παρόν Κεφάλαιο 6, κανείς εκ των συµβαλλοµένων µερών δεν θα υποχρεούται 

σε οποιαδήποτε περαιτέρω πληρωµή ή παράδοση για τη/τις Συναλλαγή/ές 

που καταγγέλθηκε, η οποία θα ήταν απαιτητή κατά ή µετά την Ηµεροµηνία 

Καταγγελίας, ή να παράσχει ή να αποδώσει περιθώριο ασφαλείας ή 

πρόσθετη εξασφάλιση που διαφορετικά θα έπρεπε να παρασχεθεί ή να 

αποδοθεί σύµφωνα µε τη Σύµβαση και σε σχέση µε τη/τις Συναλλαγή/ές που 

καταγγέλθηκε. Οι υποχρεώσεις αυτές θα αντικατασταθούν από την 

υποχρέωση οποιουδήποτε των συµβαλλοµένων µερών να καταβάλει το Ποσό 

Τελικού ∆ιακανονισµού σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 7.  

 

(5) Γεγονός Αθέτησης Υποχρέωσης και Μεταβολή Συνθηκών. Στην 

περίπτωση που γεγονός ή περίσταση που διαφορετικά θα συνιστούσε ή θα 

προξενούσε Γεγονός Αθέτησης Υποχρέωσης, συνιστά και Μεταβολή 

Συνθηκών, όπως ορίζεται στο υποκεφάλαιο 2(α)(ii), τότε θα αντιµετωπίζεται 

ως Μεταβολή Συνθηκών και δεν θα αποτελεί Γεγονός Αθέτησης Υποχρέωσης, 

µε την εξαίρεση ότι οποιοδήποτε γεγονός που περιγράφεται στο υποκεφάλαιο 
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1(α)(viii) θα αντιµετωπίζεται πάντοτε ως Γεγονός Αθέτησης Υποχρέωσης και 

όχι ως Μεταβολή Συνθηκών.  

 
7. Ποσό Τελικού ∆ιακανονισµού 
 

(1) Υπολογισµός 

 

(α) ∆ιαδικασία και Βάσεις Υπολογισµού. Μετά από καταγγελία, σύµφωνα µε το 

Κεφάλαιο 6, το Μέρος που δεν Αθετεί ή, ανάλογα µε την περίπτωση, το Μη 

Θιγόµενο Μέρος ή, αν υπάρχουν δύο Θιγόµενα Μέρη, κάθε ένα 

συµβαλλόµενο µέρος (εφεξής "Μέρος που προβαίνει σε Υπολογισµό") θα 

υπολογίζει το συντοµότερο δυνατό, το Ποσό Τελικού ∆ιακανονισµού. 

Ως "Ποσό Τελικού ∆ιακανονισµού" νοείται, σύµφωνα µε το υποκεφάλαιο 

2(β)(i), το ποσό που ορίζεται από το Μέρος που προβαίνει σε Υπολογισµό ότι 

ισούται, κατά την Ηµεροµηνία Καταγγελίας, µε (Α) το άθροισµα όλων των 

Αξιών Συναλλαγής που είναι θετικές για το Μέρος αυτό, των Οφειλοµένων σε 

αυτό Ποσών και των Απαιτήσεών του εκ Περιθωρίου Ασφαλείας µείον (Β) το 

άθροισµα των απόλυτων ποσών όλων των Αξιών Συναλλαγής που είναι 

αρνητικές για το Μέρος αυτό, των Οφειλοµένων Ποσών που πρέπει να 

καταβάλει και των Απαιτήσεων του άλλου συµβαλλόµενου εκ Περιθωρίου 

Ασφαλείας.  

 Ως "Οφειλόµενα Ποσά" που είναι πληρωτέα από συµβαλλόµενο µέρος νοείται 

το άθροισµα (i) οποιωνδήποτε ποσών που έπρεπε να πληρωθούν από αυτόν 

τον συµβαλλόµενο, σύµφωνα µε οποιαδήποτε Συναλλαγή, αλλά δεν 

πληρώθηκαν, (ii) της Αξίας Υπερηµερίας, από τη συµφωνηµένη ηµεροµηνία 

παράδοσης, κάθε περιουσιακού στοιχείου που έπρεπε να παραδοθεί από 

αυτόν τον συµβαλλόµενο, σύµφωνα µε οποιαδήποτε Συναλλαγή, αλλά δεν 

παραδόθηκε (σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από το αν ο συµβαλλόµενος 

είχε το δικαίωµα να παρακρατήσει την πληρωµή ή την παράδοση, βάσει του 

Κεφαλαίου 3(3) ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο) και (iii) του τόκου στα ποσά 

που προσδιορίστηκαν στα υπό (i) και (ii) από (και συµπεριλαµβανοµένης) την 

ηµεροµηνία εκπληρώσεως της σχετικής καταβολής ή παράδοσης µέχρι (αλλά 

εξαιρουµένης) την Ηµεροµηνία  Καταγγελίας µε το ∆ιατραπεζικό Επιτόκιο ή, 

σε περίπτωση εφαρµογής του Κεφαλαίου 3(5), µε το Επιτόκιο Υπερηµερίας. 
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Οι Απαιτήσεις εκ Περιθωρίου Ασφαλείας δεν θα ληφθούν υπόψη για τον 

προσδιορισµό των Οφειλόµενων Ποσών.  

Ως "Αξία Υπερηµερίας" νοείται, όσον αφορά οποιαδήποτε περιουσιακά 

στοιχεία (συµπεριλαµβανοµένων των Κινητών Αξιών) σε µια δεδοµένη 

ηµεροµηνία, το ποσό που ισούται µε (Α) αν τα περιουσιακά στοιχεία πρόκειται 

ή έπρεπε να παραδοθούν από το Μέρος που προβαίνει σε Υπολογισµό, το 

καθαρό προϊόν (µετά την αφαίρεση αµοιβών και εξόδων) που το Μέρος που 

προβαίνει σε Υπολογισµό έχει ή θα µπορούσε εύλογα να έχει λάβει εάν 

πωλούσε στην αγορά περιουσιακά στοιχεία του ιδίου είδους και ποσότητας 

εκείνη την ηµεροµηνία, (Β) αν τα περιουσιακά στοιχεία παραδίδονται ή 

επρόκειτο να παραδοθούν στο Μέρος που προβαίνει σε Υπολογισµό, το 

κόστος (συµπεριλαµβανοµένων αµοιβών και εξόδων), το οποίο το Μέρος που 

προβαίνει σε Υπολογισµό έχει ή θα είχε εύλογα επιβαρυνθεί για την αγορά 

περιουσιακών στοιχείων του ιδίου είδους και ποσότητας στην αγορά εκείνη 

την ηµεροµηνία, και (Γ) αν δεν µπορεί να προσδιοριστεί η αγοραία τιµή για 

αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, το ποσό το οποίο το Μέρος που προβαίνει σε 

Υπολογισµό καθορίζει καλόπιστα ότι αντιστοιχεί στις συνολικές απώλειες και 

κόστος (ή κέρδη, οπότε εκφράζεται ως αρνητικός αριθµός) σε σχέση µε αυτά 

τα περιουσιακά στοιχεία.  

Ως “Απαίτηση εκ Περιθωρίου Ασφαλείας” νοείται, κατά την Ηµεροµηνία 

Καταγγελίας, το συνολικό ποσό των µετρητών που έχει καταβληθεί από ένα 

συµβαλλόµενο µέρος και της Αξίας Υπερηµερίας των Κινητών Αξιών που 

έχουν µεταβιβασθεί, ως περιθώριο ασφαλείας ή πρόσθετης εξασφάλισης, και 

το οποίο δεν επεστράφη ή επαναµεταβιβάστηκε σε αυτόν, πλέον τυχόν 

δεδουλευµένου τόκου επί των µετρητών µε το επιτόκιο που συµφωνήθηκε.  

Ως “Αξία Συναλλαγής” νοείται, ως προς οποιαδήποτε Συναλλαγή ή οµάδα 

Συναλλαγών, το ποσό που ισούται µε, κατ’ επιλογή του Μέρους που 

προβαίνει σε Υπολογισµό, (i) την ζηµία που έχει υποστεί (εκφρασµένη ως 

θετικό αριθµό) ή το κέρδος που έχει πραγµατοποιηθεί (εκφρασµένο ως 

αρνητικό αριθµό) από το Μέρος που προβαίνει σε Υπολογισµό ως 

αποτέλεσµα της καταγγελίας αυτής της Συναλλαγής/ών, ή (ii) ο αριθµητικός 

µέσος όρος των τιµών για συναλλαγές αναπλήρωσης ή αντιστάθµισης 

κινδύνου κατά την Ηµεροµηνία Λήψης Τιµών, που λαµβάνεται από το Μέρος 

που προβαίνει σε Υπολογισµό από δύο τουλάχιστον εξέχουσες επιχειρήσεις 
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της αγοράς. Στην περίπτωση (ii), κάθε τέτοια τιµή θα εκφράζεται ως το ποσό 

που το µέλος της αγοράς θα πλήρωνε ή θα ζητούσε, κατά την Ηµεροµηνία 

Λήψης Τιµών, αν αυτό το µέλος της αγοράς επρόκειτο να αναλάβει κατά την 

Ηµεροµηνία Λήψης Τιµών, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του 

αντισυµβαλλόµενου (ή το οικονοµικό ισοδύναµό τους) σύµφωνα µε τους 

όρους της/ων σχετικής/ών Συναλλαγής/ών. Το τελικό ποσό θα εκφράζεται ως 

θετικός αριθµός αν επρόκειτο να καταβληθεί  στο µέλος της αγοράς, άλλως θα 

εκφράζεται ως αρνητικός αριθµός. Αν, σε αυτήν την περίπτωση, µπορεί να 

ληφθεί µόνο µία ή καµία τιµή, η Αξία Συναλλαγής θα καθορίζεται σύµφωνα µε 

το (i). Ως “Ηµεροµηνία Λήψης Τιµών” νοείται η Ηµεροµηνία Καταγγελίας, µε 

εξαίρεση την περίπτωση αυτόµατης καταγγελίας, όπως περιγράφεται στο 

Κεφάλαιο 6(1)(β), οπότε η Ηµεροµηνία Λήψης Τιµών θα είναι η ηµεροµηνία 

που καθορίστηκε ως τέτοια από το Μέρος που δεν Αθετεί και η οποία δεν 

µπορεί να οριστεί µεταγενέστερα της Πέµπτης Εργάσιµης Ηµέρας από την 

ηµέρα κατά την οποία το Μέρος που δεν αθετεί έλαβε γνώση του γεγονότος 

που προκάλεσε αυτή την αυτόµατη καταγγελία. 

  

(β) Μετατροπή. Οφειλόµενα Ποσά, Αξία Υπερηµερίας, Απαίτηση εκ 

Περιθωρίου Ασφαλείας και Αξία Συναλλαγής που δεν εκφράζονται στο Βασικό 

Νόµισµα, θα µετατρέπονται στο Βασικό Νόµισµα µε την Ισχύουσα Τιµή 

Συναλλάγµατος. Ως “Βασικό Νόµισµα” νοείται το ευρώ, εκτός αν έχει 

συµφωνηθεί διαφορετικά. Ως “Ισχύουσα Τιµή Συναλλάγµατος” νοείται ο 

αριθµητικός µέσος όρος των αντίστοιχων τιµών, στις οποίες το πρόσωπο που 

προβαίνει σε υπολογισµό ή µετατροπή ενός ποσού, σύµφωνα µε τη Σύµβαση, 

µπορεί εύλογα είτε (ι) να αγοράσει το αντίστοιχο άλλο νόµισµα µε ή να 

πωλήσει τέτοιο νόµισµα στο Βασικό Νόµισµα στην ηµεροµηνία κατά την 

οποία αυτό το ποσό υπολογίζεται ή µετατρέπεται.  

 

(2) Υποχρεώσεις Πληρωµής 

 

(α) Ένα Μέρος που προβαίνει σε Υπολογισµό. Αν µόνο ένα συµβαλλόµενο 

µέρος ενεργεί ως Μέρος που προβαίνει σε Υπολογισµό, το Ποσό Τελικού 

∆ιακανονισµού, όπως υπολογίζεται από αυτόν, θα πληρωθεί (i) σε αυτό το 

συµβαλλόµενο µέρος από τον αντισυµβαλλόµενο αν είναι θετικός αριθµός και 
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(ii) από αυτό το συµβαλλόµενο µέρος στον αντισυµβαλλόµενο αν είναι 

αρνητικός αριθµός. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το πληρωτέο ποσό θα 

είναι η απόλυτη αξία του Ποσού Τελικού ∆ιακανονισµού.  

 

(β) ∆ύο Μέρη που προβαίνουν σε Υπολογισµό. Αν και τα δύο συµβαλλόµενα 

µέρη ενεργούν ως Μέρος που προβαίνει σε Υπολογισµό και οι υπολογισµοί 

τους για το Ποσό Τελικού ∆ιακανονισµού διαφέρουν µεταξύ τους, το Ποσό 

Τελικού ∆ιακανονισµού (i) θα ισούται µε το ήµισυ της διαφοράς ανάµεσα στα 

ποσά που έχουν υπολογιστεί από τους δύο συµβαλλόµενους (προς αποφυγή 

αµφιβολίας, η διαφορά αυτή είναι το άθροισµα των απόλυτων αξιών αυτών 

των ποσών αν το ένα είναι θετικό και το άλλο αρνητικό) και (ii) θα πληρωθεί 

από το συµβαλλόµενο µέρος που έχει υπολογίσει αρνητικό ή το µικρότερο 

θετικό ποσό.  

 

(3) Γνωστοποίηση και Ηµεροµηνία Εκπλήρωσης  

(α) Γνωστοποίηση. Το Μέρος που προβαίνει σε Υπολογισµό θα 

γνωστοποιήσει το συντοµότερο δυνατό στον αντισυµβαλλόµενο το Ποσό 

Τελικού ∆ιακανονισµού που έχει υπολογίσει και θα χορηγήσει σε αυτόν 

παραστατικό, το οποίο θα παρουσιάζει λεπτοµερώς τον τρόπο υπολογισµού 

του Ποσού Τελικού ∆ιακανονισµού.  

(β) Ηµεροµηνία Εκπλήρωσης (∆ήλη Ηµέρα). Το Ποσό Τελικού ∆ιακανονισµού 

πρέπει να καταβληθεί αµέσως µόλις παραληφθεί η γνωστοποίηση που 

αναφέρεται στην παράγραφο (α) αν η καταγγελία επέλθει ως αποτέλεσµα 

Γεγονότος Αθέτησης Υποχρέωσης, άλλως µέσα σε δύο Εργάσιµες Ηµέρες 

µετά την ανωτέρω παραλαβή, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι πριν την 

Ηµεροµηνία Εκπλήρωσης. Θα επιβαρύνεται µε τόκο από την Ηµεροµηνία 

Καταγγελίας µέχρι την ηµεροµηνία κατά την οποία λήγει η προθεσµία 

πληρωµής, υπολογιζόµενο µε το ∆ιατραπεζικό Επιτόκιο και από το χρονικό 

αυτό σηµείο και εφεξής µε το Επιτόκιο Υπερηµερίας.  

 

(4) Συµψηφισµός. Το Μέρος που δεν Αθετεί µπορεί να συµψηφίσει την 

υποχρέωσή του (αν υπάρχει) πληρωµής του Ποσού Τελικού ∆ιακανονισµού 

µε οποιεσδήποτε υφιστάµενες ή ενδεχόµενες απαιτήσεις (εφεξής 

“Ανταπαιτήσεις”) που έχει έναντι του Μέρους που Αθετεί σε οποιαδήποτε 
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νοµική βάση και αν στηρίζονται (συµπεριλαµβανοµένου οποιουδήποτε 

χρηµατοοικονοµικού ή άλλου συµβολαίου). Για τον υπολογισµό της αξίας των 

Ανταπαιτήσεων, το Μέρος που δεν αθετεί, (i) στο βαθµό που δεν είναι 

πληρωτέες στο Βασικό Νόµισµα, θα τις µετατρέψει στο Βασικό Νόµισµα 

σύµφωνα µε την Ισχύουσα Τιµή Συναλλάγµατος, (ii) στο βαθµό που είναι 

ενδεχόµενες ή µη βεβαιωµένες, θα λάβει υπόψη του για αυτόν τον 

υπολογισµό το πιθανό ποσό τους, αν µπορεί να εξακριβωθεί, ή διαφορετικά 

θα προβεί σε εύλογη εκτίµησή του, (iii) στο βαθµό που πρόκειται για 

απαιτήσεις που δεν αφορούν πληρωµή χρηµάτων, θα καθορίσει την αξία τους 

σε χρήµατα και θα τα µετατρέψει σε χρηµατική απαίτηση εκφρασµένη στο 

Βασικό Νόµισµα, και (iv) στο βαθµό που ακόµη δεν είναι ληξιπρόθεσµες και 

απαιτητές, θα καθορίσει την τρέχουσα αξία τους (καθώς επίσης και αναφορικά 

µε τις απαιτήσεις εκ τόκου). Οι διατάξεις αυτού του υποκεφαλαίου 4 που 

συνδέονται µε τις Ανταπαιτήσεις έναντι του Μέρους που Αθετεί θα ισχύουν 

κατ’ αναλογία (mutatis mutandis) και για τις Ανταπαιτήσεις έναντι του 

Θιγόµενου Μέρους αν η καταγγελία επέρχεται σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 

6(2)(α)(ii) ή (iii).  

 

8. Γνωστοποιήσεις 
 
(1) Τρόπος Γνωστοποιήσεων. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη Σύµβαση, 

οποιαδήποτε γνωστοποίηση ή άλλη επικοινωνία στο πλαίσιο της Σύµβασης 

θα γίνεται µε επιστολή, τέλεξ, τηλεοµοιοτυπικό µήνυµα ή οποιοδήποτε 

σύστηµα ηλεκτρονικής αποστολής µηνυµάτων που έχει συµφωνηθεί από τους 

συµβαλλόµενους στις Ειδικές ∆ιατάξεις, στη διεύθυνση (αν υπάρχει) που 

καθορίστηκε προηγουµένως από τον παραλήπτη. 

 

(2) Ισχύς. Κάθε γνωστοποίηση ή άλλη επικοινωνία που γίνεται σύµφωνα µε το 

υποκεφάλαιο 1 θα ισχύει (α) αν γίνεται µέσω επιστολής ή τηλεοµοιοτυπικού 

µηνύµατος, µόλις παραληφθεί από τον αποδέκτη, (β) αν γίνεται µέσω τέλεξ, 

µε την λήψη από τον αποστολέα της απάντησης του παραλήπτη στο τέλος 

της µετάδοσης, και (γ) αν γίνεται µέσω συστήµατος ηλεκτρονικής αποστολής 

µηνυµάτων, µόλις παραληφθεί αυτό το ηλεκτρονικό µήνυµα, µε την 

προϋπόθεση ότι αν, σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση, η γνωστοποίηση 
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αυτή ή άλλη επικοινωνία δεν παραληφθεί κατά τη διάρκεια µιας Εργάσιµης 

Ηµέρας ή παραληφθεί µετά το τέλος των συναλλαγών κατά τη διάρκεια µιας 

Εργάσιµης Ηµέρας, θα αποκτήσει ισχύ κατά την αµέσως επόµενη Εργάσιµη 

Ηµέρα.  

 

(3) Αλλαγή ∆ιεύθυνσης. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί, ειδοποιώντας 

σχετικά τον αντισυµβαλλόµενο, να αλλάξει τη διεύθυνση, τον αριθµό τέλεξ ή 

τηλεοµοιοτυπικού ή τα στοιχεία του συστήµατος ηλεκτρονικής αποστολής 

µηνυµάτων, όπου θα του αποστέλλονται γνωστοποιήσεις ή άλλες µορφές 

επικοινωνίας. 

 

9. Υπηρεσίες Τακτοποίησης Συναλλαγών 
 

(1) Έκταση Υποχρεώσεων. Αν ένα συµβαλλόµενο µέρος συνάπτει Συναλλαγή 

µέσω Υπηρεσίας Τακτοποίησης Συναλλαγών διαφορετικής από αυτήν της 

έδρας του, οι υποχρεώσεις του ως προς αυτή τη Συναλλαγή θα συνιστούν 

υποχρεώσεις αυτού του συµβαλλόµενου µέρους συνολικά, στον ίδιο βαθµό 

και έκταση σαν να είχε πραγµατοποιηθεί η Συναλλαγή µέσω της έδρας του.  

Ωστόσο, το συµβαλλόµενο αυτό µέρος δεν θα είναι υποχρεωµένο να 

εκπληρώσει τις απορρέουσες υποχρεώσεις του µέσω οποιουδήποτε από τα 

άλλα γραφεία του αν η εκπλήρωση µέσω αυτής της Υπηρεσίας Τακτοποίησης 

Συναλλαγών είναι παράνοµη ή αδύνατη δυνάµει οποιουδήποτε από τα 

γεγονότα που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6(2)(α)(ii). 

 

(2) Αλλαγή Υπηρεσίας Τακτοποίησης Συναλλαγών. Κανένας από τους 

συµβαλλόµενους δεν µπορεί να αλλάξει Υπηρεσία Τακτοποίησης 

Συναλλαγών χωρίς την προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου 

συµβαλλόµενου.  

 

(3) Ορισµός. Ως "Υπηρεσία Τακτοποίησης Συναλλαγών" ενός συµβαλλόµενου 

νοείται η υπηρεσία που έχει συµφωνηθεί από τους συµβαλλόµενους, µέσω 

της οποίας το συµβαλλόµενο αυτό µέρος ενεργεί για τη σχετική Συναλλαγή, µε 

την προϋπόθεση ότι αν δεν έχει συµφωνηθεί τέτοια υπηρεσία ως προς ένα 

συµβαλλόµενο µέρος, η έδρα του (ή, αν δεν υπάρχει έδρα, το καταχωρηµένο 
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γραφείο ή ο τόπος κατοικίας του) θα θεωρείται ότι είναι η Υπηρεσία 

Τακτοποίησης Συναλλαγών.  

 

10. ∆ιάφορα 

 

(1) Μεταβίβαση ∆ικαιωµάτων και Υποχρεώσεων. Κανένα δικαίωµα ή 

υποχρέωση απορρέουσα από τη Σύµβαση δεν µπορεί να µεταβιβαστεί, 

επιβαρυνθεί ή µε άλλο τρόπο διατεθεί σε ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου 

προσώπου χωρίς την προηγούµενη συγκατάθεση του άλλου συµβαλλόµενου, 

χορηγουµένης µε τον τρόπο που ορίζεται στο Κεφάλαιο 8(1), µε εξαίρεση την 

περίπτωση µεταβίβασης όλων ή ουσιωδώς όλων των περιουσιακών 

στοιχείων ενός συµβαλλόµενου στο πλαίσιο Εταιρικής Αναδιάρθρωσης, η 

οποία δεν αφορά µεταβολή του φορολογικού καθεστώτος που συνδέεται µε τη 

Σύµβαση και δεν επηρεάζει µε άλλο τρόπο δυσµενώς τα συµφέροντα του 

αντισυµβαλλόµενου σε σηµαντικό βαθµό. Ο περιορισµός που προβλέπεται 

στην προηγούµενη πρόταση δεν θα εφαρµόζεται στο δικαίωµα ενός 

συµβαλλόµενου µέρους να λάβει το Ποσό Τελικού ∆ιακανονισµού ή να 

αποζηµιωθεί σύµφωνα µε το υποκεφάλαιο 2.  

 

(2) Έξοδα. Μέρος που Αθετεί και συµβαλλόµενο µέρος που αδυνατεί να 

προβεί σε εµπρόθεσµη καταβολή ή παράδοση θα αποζηµιώνει τον 

αντισυµβαλλόµενο κατόπιν αιτήµατος για όλα τα έξοδα, 

συµπεριλαµβανοµένων των δικαστικών εξόδων, µε τα οποία εύλογα 

επιβαρύνθηκε ο αντισυµβαλλόµενος για την εκτέλεση ή προστασία των 

δικαιωµάτων του που απορρέουν από τη Σύµβαση σε σχέση µε Γεγονός 

Αθέτησης Υποχρέωσης ή τέτοιας αδυναµίας.  

 

(3) Ηλεκτρονική Καταγραφή. Κάθε συµβαλλόµενος (i) µπορεί να καταγράψει 

ηλεκτρονικά ή µε άλλο τρόπο τηλεφωνικές συνδιαλέξεις των συµβαλλοµένων 

σε σχέση µε τη Σύµβαση ή µε οποιαδήποτε πιθανή Συναλλαγή, (ii) θα 

γνωστοποιεί αυτή την καταγραφή στο σχετικό προσωπικό και θα λαµβάνει 

οποιαδήποτε συγκατάθεση µπορεί να απαιτείται σύµφωνα µε το νόµο πριν 

επιτρέψει στο προσωπικό αυτό να διενεργήσει τέτοιες τηλεφωνικές 

συνδιαλέξεις και (iii) συµφωνεί ότι οι καταγραφές µπορούν να υποβληθούν ως 
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αποδεικτικά στοιχεία σε οποιεσδήποτε ∆ικαστικές Ενέργειες που έχουν σχέση 

µε τη Σύµβαση ή οποιαδήποτε ενδεχόµενη Συναλλαγή. 

 

(4) Έγγραφα. Εφόσον οποιοσδήποτε από τους συµβαλλόµενους έχει ή 

µπορεί να έχει οποιαδήποτε υποχρέωση εκ της Σύµβασης, κάθε 

συµβαλλόµενος, αν έχει τη δυνατότητα και είναι σε θέση να το πράξει νόµιµα, 

χωρίς έτσι να ζηµιώσει ουσιωδώς τη νοµική ή εµπορική θέση του, θα διαθέτει 

αµέσως στον αντισυµβαλλόµενο ή σε οποιαδήποτε αρµόδια δηµόσια ή 

φορολογική αρχή οποιοδήποτε έντυπο, πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο (ορθά 

συµπληρωµένο και, όπου χρειάζεται, θεωρηµένο) το οποίο είτε (α) 

καθορίζεται στη Σύµβαση, είτε (β) εύλογα ζητείται γραπτώς, προκειµένου να 

καταστεί εφικτό στον αντισυµβαλλόµενο να προβεί σε πληρωµή κατά τους 

όρους της Σύµβασης, χωρίς οποιαδήποτε αφαίρεση ή παρακράτηση για ή 

έναντι οποιουδήποτε φόρου ή τέλους, ή µε τέτοια αφαίρεση ή παρακράτηση 

µε µειωµένο συντελεστή.  

 

(5) Ένδικα Βοηθήµατα. Τα δικαιώµατα και ένδικα βοηθήµατα που 

προβλέπονται στη Σύµβαση είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν οποιαδήποτε 

δικαιώµατα και ένδικα βοηθήµατα που παρέχει ο νόµος. 

 

(6) Μη Παραίτηση. Η παράλειψη ή καθυστέρηση άσκησης (και οποιαδήποτε 

µερική άσκηση) οποιουδήποτε δικαιώµατος ή ένδικου βοηθήµατος που 

απορρέει από τη Σύµβαση δεν θα ερµηνευθεί ως παραίτηση (ή µερική 

παραίτηση) από αυτό, και συνεπώς δεν αποκλείει ή περιορίζει οποιαδήποτε 

άσκηση στο µέλλον αυτού του δικαιώµατος ή ένδικου βοηθήµατος. 

 

(7) Καταγγελία. Κάθε Συµβαλλόµενος δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση µε 

ειδοποίηση του αντισυµβαλλοµένου προ τουλάχιστον είκοσι ηµερών. Παρά 

την καταγγελία αυτή, κάθε Συναλλαγή που εκκρεµεί θα συνεχίσει να διέπεται 

από τις διατάξεις της Σύµβασης και µε την έννοια αυτή τα αποτελέσµατα της 

καταγγελίας θα επέρχονται µόνο όταν έχουν εκπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις 

εκ της τελευταίας αυτής Συναλλαγής. 
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(8) Συµβατικό Νόµισµα. Αν για οποιονδήποτε λόγο µια πληρωµή 

πραγµατοποιηθεί σε νόµισµα διαφορετικό από το Συµβατικό Νόµισµα και το 

ποσό που πληρώθηκε µε τον τρόπο αυτό, µετατρεπόµενο στο Συµβατικό 

Νόµισµα στην κρατούσα τιµή συναλλάγµατος κατά τη χρονική στιγµή της εν 

λόγω πληρωµής για την πώληση αυτού του άλλου νοµίσµατος έναντι του 

Συµβατικού Νοµίσµατος, όπως εύλογα προσδιορίζεται από το δικαιούχο, είναι 

µικρότερο από το ποσό που είναι πληρωτέο στο Συµβατικό Νόµισµα 

σύµφωνα µε τη Σύµβαση, το συµβαλλόµενο µέρος που οφείλει αυτό το ποσό 

έχει ως ιδιαίτερη και ανεξάρτητη υποχρέωση να αποζηµιώσει αµέσως τον 

αντισυµβαλλόµενο για τη διαφορά. 

 

(9) Προηγούµενες Συναλλαγές. Συναλλαγές οι οποίες καταρτίστηκαν πριν από 

την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της Σύµβασης Πλαισίου θα διέπονται από 

αυτήν, ξεχωριστά ή κατά κατηγορία, στο βαθµό που προβλέπεται από τις 

Ειδικές ∆ιατάξεις.  

 

(10) Συναλλαγές Αντιπροσωπείας.  

 

(α) Όροι. Συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να καταρτίσει Συναλλαγή (εφεξής 

“Συναλλαγή Αντιπροσωπείας”) ως αντιπρόσωπος (εφεξής “Αντιπρόσωπος”) 

ενός τρίτου προσώπου (εφεξής “Εντολέας”) µόνο αν (i) το συµβαλλόµενο 

µέρος έχει εξουσιοδότηση εκ µέρους αυτού του Εντολέα να καταρτίσει τη 

Συναλλαγή, να εκπληρώσει εκ µέρους αυτού του Εντολέα όλες τις 

υποχρεώσεις του (Εντολέα) και να αποδεχθεί την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του αντισυµβαλλόµενου, καθώς επίσης να δέχεται κάθε 

ειδοποίηση ή άλλη επικοινωνία κατά τη Σύµβαση και (ii) όταν καταρτίζει τη 

Συναλλαγή και στη σχετική Επιβεβαίωση το συµβαλλόµενο µέρος  να ορίζει 

ότι ενεργεί ως Αντιπρόσωπος ως προς τη Συναλλαγή και να αποκαλύπτει 

στον αντισυµβαλλόµενο την ταυτότητα του Εντολέα. Αν αυτοί οι όροι δεν 

τηρηθούν πλήρως, το συµβαλλόµενο µέρος θα θεωρηθεί ότι ενεργεί για τον 

εαυτό του.  

 

(β) Πληροφορίες για Ορισµένα Γεγονότα. Κάθε συµβαλλόµενος αναλαµβάνει 

την υποχρέωση ότι, αν ενεργεί ως Αντιπρόσωπος σε µια Συναλλαγή 
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Αντιπροσωπείας, αµέσως µόλις αντιληφθεί (ι) οποιοδήποτε γεγονός ή 

περιστατικό που αποτελεί γεγονός σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 6(1)(α)(viii) ως 

προς τον αντίστοιχο Εντολέα ή (ii) οποιαδήποτε παραβίαση των δεσµεύσεων 

που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 5 και την παράγραφο (στ) κατωτέρω ή 

οποιοδήποτε γεγονός ή περιστατικό που έχει ως αποτέλεσµα ότι οποιαδήποτε 

τέτοια δήλωση ήταν εσφαλµένη όταν έγινε, θα πληροφορήσει τον 

αντισυµβαλλόµενο για το γεγονός αυτό και, αν ζητηθεί από τον 

αντισυµβαλλόµενο, θα παράσχει σε αυτόν τις πρόσθετες πληροφορίες που 

µπορεί εύλογα να του ζητήσει.  

 

(γ) Συµβαλλόµενοι. Κάθε Συναλλαγή Αντιπροσωπείας θα αποτελεί συναλλαγή 

αποκλειστικά µεταξύ του αντίστοιχου Εντολέα και του αντισυµβαλλόµενου. 

Όλες οι διατάξεις της Σύµβασης θα ισχύουν ξεχωριστά µεταξύ του 

αντισυµβαλλόµενου και κάθε Εντολέα, για λογαριασµό του οποίου ο 

Αντιπρόσωπος έχει συµµετάσχει σε µια Συναλλαγή Αντιπροσωπείας, όπως 

εάν ο Εντολέας ήταν συµβαλλόµενος σε ξεχωριστή Σύµβαση µε τον 

αντισυµβαλλόµενο, µε εξαίρεση τα αναφερόµενα στην παράγραφο (δ) 

κατωτέρω. Ο Αντίκλητος που έχει ορισθεί από τον Αντιπρόσωπο θα είναι ο 

Αντίκλητος και για κάθε Εντολέα.  

 

(δ) Γνωστοποίηση Καταγγελίας. Σε περίπτωση επέλευσης Γεγονότος 

Αθέτησης Υποχρέωσης ή Μεταβολής Συνθηκών, όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο 

6(2) (α) (ιι) ή (ιιι) αναφορικά µε τον Αντιπρόσωπο, ο αντισυµβαλλόµενος 

µπορεί να γνωστοποιήσει σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 6(1)(β) ή 6(2)(β), 

αντίστοιχα, το γεγονός στον Εντολέα µε το ίδιο αποτέλεσµα, όπως εάν είχε 

επέλθει αντίστοιχα Γεγονότος Αθέτησης Υποχρέωσης ή Μεταβολή Συνθηκών 

στο πρόσωπο του Εντολέα.  

 

(ε) Συναλλαγές για ίδιο Λογαριασµό. Οι προαναφερόµενες διατάξεις δεν 

επηρεάζουν τη λειτουργία της Σύµβασης µεταξύ των συµβαλλοµένων στην 

παρούσα µερών όσον αφορά οποιεσδήποτε Συναλλαγές στις οποίες µπορεί 

να συµµετέχει ο Αντιπρόσωπος για δικό του λογαριασµό ως εντολέας. 
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(στ) ∆ήλωση. Κάθε συµβαλλόµενος που ενεργεί ως Αντιπρόσωπος δηλώνει 

προς                                                                                                                                               

τον αντισυµβαλλόµενο στο όνοµά του και στο όνοµα του Εντολέα ότι, σε κάθε 

περίπτωση κατά την οποία συµµετέχει ή εµφανίζεται ότι συµµετέχει σε µια 

Συναλλαγή Αντιπροσωπείας, θα έχει την εξουσία, όπως περιγράφεται στο 

υποκεφάλαιο 10(α)(ι) για λογαριασµό του προσώπου το οποίο ορίζει ως 

Εντολέα, αναφορικά µε τη συγκεκριµένη Συναλλαγή Αντιπροσωπείας. 

 

(11) Αυτονοµία διατάξεων της Σύµβασης. Στην περίπτωση που οποιαδήποτε 

διάταξη της Σύµβασης είναι άκυρη, παράνοµη ή µη εκτελεστή, σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία οποιασδήποτε χώρας, δεν θα επηρεάζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

η εγκυρότητα, νοµιµότητα και εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων της 

Σύµβασης υπό τη νοµοθεσία αυτής της χώρας, καθώς και η εγκυρότητα, 

νοµιµότητα και εκτελεστότητα αυτών και οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων υπό 

τη νοµοθεσία οποιασδήποτε άλλης χώρας. Στην περίπτωση αυτή, οι 

συµβαλλόµενοι θα διαπραγµατευθούν καλόπιστα µια έγκυρη διάταξη, το 

οικονοµικό αποτέλεσµα της οποίας θα προσοµοιάζει όσο το δυνατό 

περισσότερο µε αυτό των άκυρων, παράνοµων ή µη εκτελεστών διατάξεων. 

 

11. Εφαρµοστέο ∆ίκαιο, ∆ικαιοδοσία 

 

(1) Εφαρµοστέο ∆ίκαιο. Η Σύµβαση θα διέπεται από και θα ερµηνεύεται 

σύµφωνα µε το δίκαιο που ορίζεται στις Ειδικές ∆ιατάξεις ή, αν δεν ορίζεται, 

το δίκαιο της χώρας, αν είναι ταυτόσηµη, στην οποία βρίσκεται η έδρα και των 

δύο συµβαλλόµενων κατά τη χρονική στιγµή που συνάπτουν τη Σύµβαση 

Πλαίσιο. 

 

(2) ∆ικαιοδοσία. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος υπάγεται ανέκκλητα στην µη 

αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που ορίζονται στις Ειδικές 

∆ιατάξεις αναφορικά µε οποιαδήποτε αγωγή, πράξη ή άλλες δικαστικές 

ενέργειες που συνδέονται µε τη Σύµβαση (εφεξής “∆ικαστικές Ενέργειες”) ή, 

αν δεν ορίζονται, των δικαστηρίων που έχουν δικαιοδοσία στο βασικό 

χρηµατοπιστωτικό κέντρο (ή, αν δεν υπάρχει ένα γενικά αναγνωρισµένο 
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χρηµατοπιστωτικό κέντρο, στην πρωτεύουσα) της χώρας της οποίας η 

νοµοθεσία διέπει τη Σύµβαση.  

 

(3) Επίδοση Εγγράφων. Εάν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στις Ειδικές 

∆ιατάξεις, κάθε συµβαλλόµενος ορίζει έναν αντίκλητο (εφεξής “Αντίκλητος”) 

για την επίδοση σε αυτόν και για λογαριασµό του, εγγράφων αναφορικά µε 

οποιεσδήποτε ∆ικαστικές Ενέργειες. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Αντίκλητος 

ενός συµβαλλόµενου µέρους αδυνατεί να ενεργήσει µε την ιδιότητα αυτή, το 

συµβαλλόµενο αυτό µέρος θα ειδοποιήσει άµεσα τον αντισυµβαλλόµενο και 

θα ορίσει µέσα σε τριάντα ηµέρες αντικαταστάτη αντίκλητο, ο οποίος θα είναι 

αποδεκτός από αυτόν.  

 

(4) Παραίτηση από Εξαίρεση. Η Σύµβαση αποτελεί εµπορική Σύµβαση. Στο 

µέγιστο βαθµό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία, κάθε 

συµβαλλόµενο µέρος παραιτείται, όσον αφορά τον ίδιο και τα περιουσιακά 

στοιχεία του (ανεξάρτητα από τη χρήση τους ή την προοριζόµενη χρήση 

τους), από κάθε εξαίρεση για λόγους εθνικής κυριαρχίας ή άλλους από 

αγωγή, εκτέλεση ή άλλη νοµική διαδικασία και συµφωνεί, ότι δεν θα 

επικαλεστεί οποιαδήποτε τέτοια εξαίρεση στο πλαίσιο οιωνδήποτε ∆ικαστικών 

Ενεργειών.  


