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 Φρανκφούρτη, 31 Μαρτίου 2015 

L/MD/15/203 

Σχετ: Η επιστολή σας (QZ-17) 

Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Παπαδημούλη, 

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε ο κ. Roberto Gualtieri, Πρόεδρος της 

Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, μαζί με συνοδευτική επιστολή, στις 29 Ιανουαρίου 2015. 

Θα ήθελα, πρώτον, να υπογραμμίσω, όπως άλλωστε το έπραξε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στις 

απαντήσεις της στο ερωτηματολόγιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2013,1 ότι η ΕΚΤ δεν διαθέτει 

εξουσίες λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της συμμετοχής της σε προγράμματα οικονομικής στήριξης της 

ΕΕ/του ΔΝΤ. Από την πλευρά της ΕΕ, τα εν λόγω προγράμματα εκπονούνται και παρακολουθούνται μεν 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, όμως όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται από το 

Συμβούλιο, την Ευρωομάδα (Eurogroup) ή/και τα αρμόδια όργανα λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής 

Διευκόλυνσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.2 Η ΕΚΤ 

έχει λάβει υπόψη τη γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 

υπόθεση Gauweiler. Όπως αναφέρθηκε κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, η ΕΚΤ είναι πεπεισμένη ότι όλα τα 

χαρακτηριστικά των οριστικών νομισματικών συναλλαγών (Outright Monetary Transactions – OMT) 

συνάδουν πλήρως προς την εντολή που της έχει δοθεί. Επί του παρόντος αναμένουμε την απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Όσον αφορά την αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η ΕΚΤ είχε 

ήδη προβεί σε αγορές τέτοιων περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές 

Τίτλων που ξεκίνησε τον Μάιο του 2010.  

Με εκτίμηση, 
[υπογραφή] 

Mario Draghi 

                                                      
1 Βλ. https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/140110_ecb_response_troika_questionnaire.el.pdf 
2 Όσον αφορά τον ρόλο της ΕΚΤ, βλ. υπόθεση Pringle, C-370/12, 27 Νοέμβριος 2012.  

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/140110_ecb_response_troika_questionnaire.el.pdf

