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EKT-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ 

 

Mario DRAGHI 
Πρόεδρος 

 

κ. Νότη Μαριά 
Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
60, rue Wiertz 

B-1047 Βρυξέλλες  

  

 Φρανκφούρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015 

L/MD/15/518 

Σχετ.: Η επιστολή σας (QZ-114) 

 

Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Μαριά, 

 

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 14 Ιουλίου 2015. 

Στην από 30 Ιουνίου 2015 απάντησή μου1 στην προηγούμενη ερώτησή σας, εξήγησα ότι οι υποχρεώσεις 

έναντι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) οι οποίες μεταφράζονται σε απαιτήσεις έναντι της 

αλλοδαπής που συνιστούν ή είναι εξομοιώσιμες με αποθεματικά στοιχεία ενεργητικού δεν θεωρείται ότι 

συνιστούν παράβαση της απαγόρευσης της νομισματικής χρηματοδότησης. Αν και η καταβολή του μεριδίου 

συμμετοχής στο ΔΝΤ από εθνική κεντρική τράπεζα (ΕθνΚΤ) μεταφράζεται σε απαιτήσεις έναντι της 

αλλοδαπής που συνιστούν ή είναι εξομοιώσιμες με αποθεματικά στοιχεία ενεργητικού, δεν ισχύει το ίδιο όσον 

αφορά τη χρήση αυτών των απαιτήσεων για την αποπληρωμή δανείου που έχει χορηγήσει το ΔΝΤ. Μια 

τέτοια πράξη θα μεταφραζόταν σε απαίτηση της ΕθνΚΤ έναντι της κυβέρνησης. 

Η απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης που κατοχυρώνεται στο άρθρο 123 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει ειδικότερα τις υπεραναλήψεις ή οποιουδήποτε άλλου 

είδους πιστωτικές διευκολύνσεις από την ΕΚΤ ή από ΕθνΚΤ κράτους μέλους της ΕΕ προς θεσμικά και λοιπά 

                                                      
1 Η επιστολή διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/150701letter_marias_1.el.pdf). 

 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/150701letter_marias_1.el.pdf
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όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης, κεντρικές κυβερνήσεις, περιφερειακές, τοπικές ή άλλες δημόσιες αρχές, 

άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή δημόσιες επιχειρήσεις των κρατών μελών. Στον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 3603/93 του Συμβουλίου αποσαφηνίζεται ότι ως «άλλου είδους πιστωτική διευκόλυνση» νοείται κάθε 

απαίτηση έναντι του δημοσίου, κάθε χρηματοδότηση υποχρεώσεων του δημόσιου τομέα έναντι τρίτων και 

κάθε πράξη με τον δημόσιο τομέα που λαμβάνει (ή ενδέχεται να λάβει) τη μορφή απαίτησης έναντι του 

δημόσιου τομέα. 

Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε ρύθμιση βάσει της οποίας η ΕΚΤ ή η Τράπεζα της Ελλάδος θα κατέληγε να 

χρηματοδοτήσει υποχρέωση της Ελληνικής Δημοκρατίας που συνδέεται με δάνειο που έχει χορηγήσει το 

ΔΝΤ και, ως εκ τούτου, θα μεταφραζόταν σε απαίτηση έναντι της ελληνικής κυβέρνησης δεν συνάδει με την 

απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης. 
 

Με εκτίμηση, 

[υπογραφή] 

Mario Draghi 

 

 

 

 

 

 

 

 


